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Deu estudiants reben una beca de la Fundació 

Banc Sabadell per fer estades internacionals 

La Fundació Banc Sabadell becarà el proper curs deu estudiants del TecnoCampus 

perquè cursin part dels seus estudis fora de la Unió Europea. Les beques On The 

Move són una iniciativa del TecnoCampus amb el suport d'aquesta entitat. Avui 

s'han fet públics els noms dels estudiants i els seus destins, i s'ha fet entrega d'un 

diploma per part del president de la Fundació TecnoCampus, Miquel Rey, i el 

president de la Fundació Banc de Sabadell, Miquel Molins. 

 

El president del TecnoCampus ha destacat que la internacionalització és un factor 

clau i que un dels eixos d’actuació del TecnoCampus és afavorir la mobilitat 

internacional dels estudiants. En aquest moment el Tecnocampus té firmats 90 

convenis internacionals que ofereixen 266 places de mobilitat arreu del món. A 

diferència del que passa amb els estudis en universitats europees amb les beques 

Erasmus +, en el cas de les universitats de fora de la UE no hi ha un sistema 

d'ajudes. Les beques On The Move, doncs, omplen un buit i encaixen amb la 

filosofia d'incentivar el coneixement de la Fundació Banc Sabadell, segons ha 

apuntat el seu president, Miquel Molins. El director general del TecnoCampus, 

Jaume Teodoro, ha destacat que el proper curs, 67 estudiants de Tecnocampus 

faran una estada en una universitat estrangera, xifra un 7% superior a la d’aquest 

curs. 

 

Els estudiants becats són: 

-Atzarí Suriñach. Destí: Tecnològic de Monterrey (Méxic). 

-Mercè Mas. Destí: Tecnològic de Monterrey (Méxic). 

-Paola Maria Castro. Destí: Universidad Mayor de Santiago de Xile). 

-Pere Vega. Destí: Vancouver Island University (Canadà). 

-Clara Ràfols. Destí: Universidad Mayor de Santiago de Xile. 

-Josep Maria Resina. Destí: Feng Chia University (Taiwan). 
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-Andrea Rubio. Destí: National University de San Diego (Estats Units). 

-Luís Portillo (destí Universidad de La Salle de Mèxic) 

-Bàrbara Garcia (destí Mayor de Santiago de Xile). 

-Olga Torres (Universidad Nacional de Buenos Aires d’Argentina). 
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