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Patrocinanous 
emprenedors

+

Netwater Technology és una 
nova empresa amb seu al Tecno-
Campus que es dedica al disseny, 
subcontratació de la fabricació i 
comercialització d’equips mecànics 
per el tractament d’aigües residuals. 
Amb més de 10 anys d’experièn-
cia en el sector, s’especialitzen 
en maquinària que, a més de ser 
innovadora, avançada i de gran 
qualitat, també és més eficient i 
redueix el consum elèctric respecte 
als aparells tradicionals, per la qual 
cosa surt més econòmica per al 
client. Els aparells que dissenyen 

L’empresa amb seu al TecnoCampus treballa per a 

depuradores urbanes i per al sector industrial amb aparells 

altament innovadors i avançats

Netwater Technology, més eficiència i 
menys consum en la depuració d’aigua

i comercialitzen es poden instal·lar 
en depuradores urbanes i també 
tenen aplicacions en el sector 
industrial (tèxtil, càrnic o paper, 
entre d’altres). Un cop passat pel 
filtre de la depuració, l’aigua ja es 
pot reciclar o bé abocar. 
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Tercera edició del Cam-
pus de Nadal Xnergic

per: TecnoCampus +
El moviment Xnergic de foment 

de les vocacions tecnològiques or-
ganitza el “Campus de Nadal 2014”. 
Si tens curiositat per la robòtica o la 
programació de videojocs, apunta’t-hi 
i aprofita el Nadal en un curs intensiu 
de 5 dies. En el campus de robòtica, 
muntarem un cotxe (estil mecano) 
i el farem teledirigit, amb l’objectiu 
que el puguis controlar des del teu 
mòbil amb Bluetooth. Aprendrem a 
muntar-lo, afegir-li servos i motors i 
programarem la placa Arduino. També 
li afegirem Bluetooth i li afegirem la 
direcció, perquè pugui girar. El preu de 
la inscripció, a través del web www.
xnergic.com , és de 140 euros (inclou 
el kit per muntar el cotxe, l’Arduino i 
tot el material necessari).

Pel que fa al campus de progra-
mació de videojocs, aprofitarem el 
motor gràfic Havok, del joc Starcraft 
2 per poder crear un nou joc amb uns 
gràfics interessants. En aques cas el 
preu és de 100 euros.

Els dos campus es duran a terme 
els dies 29, 30, 31 de desembre i 2 i 
3 de gener. L’horari serà de 9.30h a 
13.30h i la iniciativa es dirigeix a nois 
i noies de 13 a 18 anys.

Quant als llocs on es realitzen els 
campus, de nou hi haurà dues seus. El 
propi TecnoCampus, a l’espai Xnergic 
(Av. d’Ernest Lluch, 32 Mataró), i Bada-
lona, al col·legi Maristes Champagnat 
(c/2 de maig, 67 Badalona).

Dos dels aparells de l’empresa


