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3 
centres universitaris

20 
titulacions de grau  

i màster universitaris oficials

3.688 
estudiants matriculats

86% 
estudiants de grau que  

escullen el TecnoCampus  
en primera opció

II9 
universitats amb les quals  

s’han firmat convenis  
de col·laboració

I.273 
ofertes de pràctiques publicades 

II3 
empreses allotjades

694 
treballadors al parc

I9 
empreses a la incubadora

404 
actes realitzats al  

Centre de Congressos

83 
empreses creades

Acadèmia

Empresa  
i emprenedoria

El TEcnocampus  
En xIfrEs

El curs 2019-2020 ha estat marcat per 
un esdeveniment que ha trasbalsat la 
vida de persones i institucions com 
cap fenomen recent ho havia fet en 
les darreres dècades. La irrupció del 
covid-19 ha causat milers de morts i 
ha forçat les autoritats a decretar me-
sures extraordinàries com ara els con-
finaments domiciliaris o el tancament 
d’activitats culturals i econòmiques.
En aquest context, la nostra ciutat ha 
articulat tot un seguit de mesures plas-
mades en el Pla per a la reconstrucció 
social i econòmica de Mataró. Es trac-
ta de donar el màxim de suport a per-
sones i institucions per a la superació 
d’aquesta devastadora pandèmia. En 
el cas del TecnoCampus, el seu Patro-
nat i equip de direcció han dut a terme 
tot un seguit d’accions adreçades a les 
empreses del parc i als estudiants que 
es detallen en aquest document.
L’esforç de totes les persones que 
treballen al TecnoCampus ha estat 
extraordinari durant aquest període,  
i vull traslladar-los el reconeixement 
de tota la ciutat per la feina feta. El 
parc és un instrument de creixement  
i de cohesió social, i en moments 
difícils com els que ens ha tocat viure 
aquest curs ha sabut estar a l’alçada. 
Gràcies de tot cor.

David Bote 
Alcalde de Mataró  
i president de la  
Fundació TecnoCampus  
Mataró-Maresme

Aquest escrit introductori a la me-
mòria del curs 2019-2020 no pot ser 
altra cosa que un reconeixement. Un 
reconeixement a totes les persones, 
empreses i institucions que fan pos-
sible el dia a dia del TecnoCampus. 
Sense el seu compromís, dedicació 
i esforç no hauria estat possible fer 
front a les enormes dificultats que 
hem hagut d’afrontar i que són con-
seqüència de la crisi provocada per 
la pandèmia del covid-19.
El TecnoCampus ha dut a terme 
accions per fer front a aquesta 
situació que van més enllà de les 
rebaixes en el preu de lloguer en el 
cas de les empreses amb dificultats 
o dels ajuts al preu de la matrícula 
en el cas dels estudiants afectats per 
la pandèmia. Entre altres accions, 
s’ha assessorat online les empreses, 
s’han adaptat les instal·lacions als 
nous condicionants sanitaris i s’ha 
redirigit tota l’activitat docent cap al 
format virtual.
Cal mencionar particularment els 
docents i els estudiants de l’Escola 
Superior de Ciències de la Salut, 
que han estat en primera línia de la 
lluita sanitària. Gràcies a tots ells, i al 
conjunt de professionals de la casa, 
per un comportament extraordinari 
en un any ple de dificultats.

Josep Lluís Checa  
Director general  
de la Fundació  
TecnoCampus  
Mataró-Maresme

salutacIons



La gestió de la crisi 
del covid-19
El curs 2019-20 ha estat marcat per la pandèmia del covid-19, 
que ha obligat el TecnoCampus a replantejar les activitats i 
orientar-les cap a la virtualitat o la semipresencialitat i a adaptar 
les instal·lacions per fer front a la pandèmia.

L’Escola Superior de 
Ciències de la Salut va 
viure en primera persona 
les etapes inicials de la 
lluita contra la pandèmia. 
L’escassedat de material 
sanitari en els primers 
compassos va fer que el 
TecnoCampus, a través 
d’aquest centre, entregués 
material al Consorci Sanitari 
del Maresme, davant la crida 
feta per aquesta institució. 
Aquesta donació va consistir 
en el lliurament de prop de 
3.000 mascaretes, 42.000 
guants, 750 bates, 1.900 
casquets protectors i 36 
unitats de gel desinfectant. 
Així mateix, es van cedir 
temporalment aparells 
sanitaris de monitoratge 
a l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol per ser 
utilitzats en UCIs.

El parc tecnològic acull 
113 empreses i dona servei 
a tot el teixit del territori 
amb activitats formatives 
i d’assessorament que 
durant el curs 2019-20 ha 
calgut adaptar al format 
online. El parc també ha 
posat en marxa un portal 
per assessorar les empreses 
sobre els ajuts de les 
diverses administracions 
relacionades amb la 
pandèmia, i ha canalitzat 
peticions de producció 
de material sanitari cap a 
empreses del territori amb 
la capacitat per assumir-les. 
També ha aplicat reduccions 
en els preus del lloguer de 
les empreses per ajudar-les 
a fer front a caigudes de 
la facturació, i ha adoptat 
protocols i plans d’obertura 
de les instal·lacions.

Des que el 12 de març es 
va aturar l’activitat docent 
presencial, el TecnoCampus 
ha adoptat la metodologia 
de l’ensenyament online 
a través de la plataforma 
Zoom. L’adaptació, duta 
a terme amb una gran 
rapidesa, va permetre 
continuar amb el curs 2019-
20 i planificar amb garanties 
el 2020-21, en previsió, 
com així va succeir, que 
estaria marcat encara per la 
pandèmia. 
També les activitats de 
Secretaria, Serveis Campus, 
Punt d’Informació a 
l’Estudiant i Biblioteca-
CRAI, juntament amb els 
serveis transversals de la 
Fundació, van adaptar-se a 
les noves circumstàncies i 
van traslladar les activitats al 
format virtual.

suporT  
assIsTEncIal

TEIxIT  
EmprEsarIal

DocèncIa 
onlInE

Cronologia

12 De MArç
La Generalitat ordena tancar 
escoles i universitats.

14 De MArç
Entra en vigor l’estat d’alarma 
decretat pel govern central.

DeL 19 AL 27 De MArç
Participació a les fires virtuals 
Uniferia, que substitueixen per 
la pandèmia el Saló de l’Ense-
nyament i el Saló Futura.

4 D’ABriL
Es posa en marxa el nou site 
Futurestudiant, on es recull i 
sintetitza tota la informació re-
llevant per a un futur estudiant.

9 De MAig
Se celebra en format virtual 
la Jornada de Portes Obertes 
adreçada a futurs estudiants 
de grau. 

14 D’ABriL
Els 3.494 estudiants dels graus 
universitaris del TecnoCampus 
i els 88 de màsters universitaris 
inicien les classes del tercer 
trimestre en format online.

De L’1 AL 3 De MAig
Diversos estudiants del 
TecnoCampus participen i 
guanyen premis a la Hackathon 
Covid-19.

25 De MAig
Aprovats el “Pla de mesures de 
prevenció del SARS-CoV-2” i el 
“Protocol per a l’ús dels espais 
comuns del Parc Empresarial 
del TecnoCampus”.

23 De Juny 
Reobertura parcial de la 
biblioteca-CRAI.

28 De JuLioL 
S’anuncia el Programa d’ajuts 
per a la matrícula de grau per a 
situacions derivades de la crisi 
del covid-19, amb una dotació 
inicial de 200.000 € per a la 
matrícula del proper curs.

20 D’AgosT 
Es publica el Pla de contingèn-
cia per a la docència del curs 
2020-21, que preveu un model 
híbrid de classes presencials i 
virtuals.

64
docents participen activament 
en el combat contra la pandèmia 
en centres hospitalaris

182
assistents a les sessions 
informatives durant l’estat 
d’alarma

I4I
estudiants d’infermeria 
col·laboren en tasques 
assistencials

742
assessoraments personalitzats 
en relació a les mesures de 
suport a autònoms i pimes 6.I74

classes online

56.502
Usuaris totals

455
Exàmens online



curs
20I9-2020
A c t i v i tAt s
d e s tA c A d e s

s e t e m b r e  El TEcnocampus lidEra 
un projEcTE EuropEu dE rEcErca
La Comissió Europea, en el marc del programa Erasmus+, anuncia que 
finançarà dos projectes de recerca en els quals participa l’Escola Superior 
de Ciències de la Salut del TecnoCampus, de la mà del Grup de Recerca 
consolidat d’Atenció a la Cronicitat i la Innovació en Salut (GRACIS). Un 
dels dos projectes, I-Box, per al qual el TecnoCampus rebrà 248.000 €, és 
el primer d’aquest tipus coordinat en l’àmbit europeu pel TecnoCampus.

Est
udI

s 

El curs 2019-20 l’oferta acadèmica 
va constar de disset titulacions 

oficials de grau i doble grau en els 
àmbits de la tecnologia, l’empresa 

i la salut, a més de tres màsters 
universitaris i set postgraus i 

màsters propis; tots amb el segell de 
qualitat de la Universitat Pompeu 

Fabra, primera universitat de l’Estat 
en el rànquing U-Multirank.

Escola Superior Politècnica

Escola Superior de Ciències  
Socials i de l’Empresa

Escola Superior de Ciències de la Salut

 Estudis de grau

· Disseny i Producció de Videojocs

· Enginyeria Electrònica Industrial  
i Automàtica

· Enginyeria Informàtica de Gestió  
i Sistemes d’Informació

· Enginyeria d’Organització 
Industrial

· Doble titulació: Enginyeria 
Informàtica de Gestió i Sistemes 
d’Informació + Disseny i 
Producció de Videojocs

· Enginyeria Mecànica

· Mitjans Audiovisuals

· Simultaneïtat: Disseny i Producció  
de Videojocs + Mitjans Audiovisuals

· Simultaneïtat: Enginyeria 
Mecànica + Enginyeria 
Electrònica

· Simultaneïtat: Enginyeria 
Informàtica de Gestió i Sistemes 
d’Informació + Enginyeria 
Electrònica

 Estudis de màster i postgrau

· Màster en Indústria 4.0

· Postgrau en Desenvolupament i 
Integració de Sistemes Ciberfísics

· Postgrau en Fabricació Intel·ligent 
i Transformació Digital de 
l’Empresa

· Postgrau en Guió i Direcció  
de Ficció Cinematogràfica

 Estudis de grau

· Administració d’Empreses  
i Gestió de la Innovació

· Administració d’Empreses  
i Gestió de la Innovació  
(docència en anglès)

· Doble titulació: Administració 
d’Empreses i Gestió de la 
Innovació + Màrqueting i 
Comunitats Digitals

· Logística i Negocis Marítims

· Màrqueting i Comunitats Digitals

· Doble titulació: Turisme i Gestió 
del Lleure + Administració 
d’Empreses i Gestió de la Innovació

 Estudis de màster i postgrau

· Màster en Emprenedoria i 
Innovació 

· Màster en Logística, Cadena 
de Subministrament i Negocis 
Marítims 

· Postgrau en Gestió de 
Cooperatives i Empreses 
d’Economia Social

· Postgrau en Social Media i 
Màrqueting Digital

· Comptabilitat Financera 

 Estudis de grau

· Ciències de l’Activitat Física  
i de l’Esport

· Fisioteràpia

· Doble titulació: Fisioteràpia  
+ Ciències de l’Activitat Física  
i de l’Esport

· Infermeria

 Estudis de màster i postgrau

· Màster en Atenció Integrada en la 
Cronicitat i l’Envelliment 

· Màster propi en Entrenament 
Personal i Readaptació 
Fisicoesportiva

· Postgrau en Seguretat del Pacient

· Postgrau en Atenció a la Persona 
en el Procés Quirúrgic

· Postgrau en Especialització 
en el Pacient amb Ferida de 
Cicatrització Complexa.  
Ferida Crònica

3
centres  

universitaris

I3
titulacions  

oficials  
de grau

4
titulacions  

oficials  
dobles  
de grau

3 
màsters  
oficials

7 
màsters i  
postgraus  

propis



O c t u b r e  nanoTargETing, 
prEmiada pEr la rEd inpulso

N O v e m b r e  inTEl·ligència arTificial 
a la niT dEls prEmis crEaTic 

L’empresa Nanotargeting, que té els laboratoris al TecnoCampus, 
va rebre el premi al projecte més innovador a la trobada que es 
va fer a Madrid de Red Inpulso – Red de Ciudades de la Ciencia 
y la Innovación. En representació de Nanotargeting, va rebre 
el premi Aurora Conill, acompanyada de l’alcalde de Mataró i 
president del TecnoCampus, David Bote.

L’Auditori del TecnoCampus va acollir el 14 de novembre la Nit de 
l’Emprenedoria, durant la qual es van lliurar els premis de la 19a edició 
dels premis Creatic i els reconeixements a la Responsabilitat Social de les 
Organitzacions. El projecte guanyador va ser Health xCode, impulsat per Pol 
Cervera, una solució per optimitzar el rendiment i la salut de les persones 
mitjançant l’anàlisi de l’ARN combinada amb intel·ligència artificial.

3.688
   estudiants matriculats

El TecnoCampus es consolida com el principal centre adscrit  
de la Universitat Pompeu Fabra, amb més de 3.500 estudiants, 
fruit de la posada en marxa de noves titulacions els darrers cursos.  
Cal destacar el fet que gairebé nou de cada deu estudiats de nou 
accés trien el TecnoCampus en primera opció.

Els centres universitaris del TecnoCampus 
continuen apostant per la internacionalització 
com un dels eixos de l’experiència universitària, 
mitjançant acords de col·laboració i beques per 
fer estades a l’estranger. 

EsTuDIanTs

mobIlITaT InTErnacIonal

874
estudiants  
de grau  
de nou accés

3.494

7I
4

578  
titulats de grau  
que han acabat 
els estudis el curs 
2019-20

86% 
estudiants de grau 
que escullen el 
TecnoCampus en 
primera preferència

194 alumnes de màster  
i postgrau

estudiants  
de grau 

63I
beques concedides pel 
Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports

264
ajuts concedits  
per la Generalitat
(CURS 2018-19)

beques  
TecnoCampus per 
estudiants de grau

I7
beques per a esportistes 
d’alt nivell concedides 
pel TecnoCampus i pels 
clubs esportius

beques 
concedides  
per empreses:
· Aqua Hotel
· Golden Hotels

Escola Superior de Ciències 
Socials i de l’Empresa

I.350 
Escola Superior  
Politècnica

I.269 
Escola Superior  
de Ciències de la Salut

875 

Estudiants de grau per centres

D’on venen els estudiants  
de grau de nou accés?

Beques

4%  
fora de Catalunya

10%  
altres comarques

38% 
Maresme

12%  
Vallès Oriental

28% 
Barcelonès

4%
Vallès  

Occidental

4%
Baix  

Llobregat

Estudiants 
incoming

I86
Estudiants 
outgoing

82
Estudiants  que 
han rebut la beca 
Erasmus

62

Convenis SICUE 
a Espanya

I3
Convenis 
Erasmus

85
Convenis amb 
universitats de la 
resta del món

2I
II9
universitats 
de 34 països 
amb les 
quals tenim 
conveni



Fem arribar als estudiants d’arreu la 
possibilitat d’estudiar al nostre centre.

Tallers al voltant de la salut, 
l’empresa o les enginyeries, 
branques de coneixement 
del TecnoCampus

La inserció laboral dels estudiants i la 
connexió amb empreses són uns dels 
objectius prioritaris per al TecnoCampus. 

Activitats per a centres de secundària per donar 
suport a la tasca formativa i promocionar els graus.

Els estudiants del 
TecnoCampus han 
participat en premis, 
jornades i programes 
per fomentar 
les inciatives 
empresarials.

Impuls d’espais virtuals d’aprenentatge 
per a estudis presencials, semipresencials 
i online.

320
ofertes de  
feina publicades

726
convenis de cooperació  
educativa gestionats

I9
sessions del  
programa Skills

6
fòrums de talent  
sectorials

82
sessions  
d’orientació  
professional

Tallers LinnkFires i portes obertes

I2
jornades i fires  
d’orientació 
universitària

I.275
estudiants atesos al Saló  
de l’Ensenyament virtual

I4
xerrades  
d’orientació  
universitària 

9
sessions virtuals 
informatives de 
màsters i postgraus

856
estudiants que es van 
informar a les Jornades 
de Portes Obertes  

carrErEs profEssIonals orIEnTacIó unIvErsITàrIa

EmprEnEDorIa unIvErsITàrIa

campus vIrTual

I.273
ofertes de pràctiques publicades

95
tallers Linnk 
realitzats

I.913
participants

56
centres  
educatius

I.302
aules virtuals  
corresponents  
a assignatures  
de grau i màster

II9
vídeos creats 
com a material  
didàctic 
multimèdia

Un intens cap de  
setmana en què van participar  
61 estudiants desenvolupant  

12 projectes.
El guanyador va ser el projecte  
Vkey: un pany intel·ligent que 

permet obrir les portes  
mitjançant l’empremta vocal  

de les persones. 

Weekend 
Challenge

Centrada en  
la construcció de 

solucions tecnològiques 
transformadores que 

garanteixin un envelliment 
actiu i saludable. 

Som 
Hackathon

PROJECTE  
GUANyADOR 

Fingerclick 
Solució de packaging 
monodosi enfocada al 

mercat cosmètic. 

La xarxa es constitueix 
inicialment amb vuit 

universitats de l’Argentina, 
Xile, el Perú i Colòmbia, a 

més del TecnoCampus.

Programa de suport  
a alumnes emprenedors,  

que els ofereix un espai de  
treball en entorn empresarial, 

amb acompanyament 
personalitzat.  

Hi han participat  
12 projectes.

Premi  
Creatic

a l’Emprenedoria 
Universitària

Xarxa 
d’universitats 
emprenedores

Pre- 
Incubadora

G e N e r  final dE la lliga 
dE dEBaT uniVErsiTÀria

d e s e m b r e  dEBaT soBrE 
políTiquEs d’haBiTaTgE

La final de la cinquena edició de la Lliga de Debat Universitària 
es va celebrar el 10 de gener. El tema plantejat va ser la 
possibilitat de suprimir l’energia nuclear. Els guanyadors van ser 
Esteve Sandoval, Elena Moreno i Martí Guillot. L’equip finalista 
estava format per Federico Mossa i Eulàlia Bagur. L’escriptora 
Care Santos va ser membre del jurat i conferenciant.

L’Ajuntament de Mataró i el TecnoCampus, en el marc 
del projecte “Lloguem!”, finançat per les Accions 
Urbanes Innovadores (UIA) a través de fons FEDER, van 
celebrar el 12 de desembre la jornada de debat “Com 
poden les administracions públiques estimular fórmules 
d’habitatge col·laboratiu en l’àmbit del lloguer”.



vIDa unIvErsITàrIa rEcErca

427
inscrits a l’abonament esportiu

II3
estudiants que han participat  
en els campionats de futbol 

55
guanyadors de medalles als  
campionats esportius universitaris

500
estudiants que han participat 
en activitats organitzades per 
l’associació

I3
comissions

La unitat de Campus Saludable 
i Sostenible ha desenvolupat 
19 accions en els àmbits de la 
promoció de l’activitat física, 
l’alimentació, el benestar i la 
sostenibilitat.

Activitat en la qual 
equips universitaris van 
perfeccionar l’oratòria i van 
competir entre ells.

6 
voluntaris participants  

5
entitats participants  
a la Fira Solidària 

I.340
usuaris del club 60

membres de la colla  
Passerells del TecnoCampus

I6 estudiants 
participants

Esport universitari Associació 
d’Estudiants del 
TecnoCampus

Campus Saludable

Lliga de debat

Colla castellera

Solidaritat

Club d’Avantatges

F e b r e r  una som hackaThon 
soBrE l’EnVEllimEnT acTiu
L’equip On Rails, format pels estudiants Aitor Garcia, Albert 
Loma, Eric Fradera, Jan Lopera i Marc Serra, es va endur el 
premi universitari, dotat amb 2.000 €, en la quarta edició 
de la Som Hackathon, celebrada el 9 de febrer i dedicada a 
solucions tecnològiques transformadores que garanteixin 
un envelliment actiu i saludable.  

8
grups de recerca

3I
publicacions científiques

2I
publicacions en revistes 
indexades 

66
publicacions presentades 
en congressos de recerca

I8
recerca, transferència  
i cultura científica

5
àmbit educatiu

I6
suport a l’empresa i 
l’emprenedoria 

39
projectes concedits

I.336.I50 €
finançament obtingut 

Projectes 
obtinguts per 
la Fundació 
TecnoCampus

m A r ç  400 alumnEs  
a la insTall parTy
La celebració de la Install Party el 6 de març va 
reunir més de 400 alumnes, que van poder gaudir 
durant tot el dia de tallers sobre drons i videojocs, 
efectes especials, tèxtil intel·ligent o Instantdocs 
(audiovisual), entre altres activitats. Durant la tarda, 
a més, la influencer Juliana Canet va visitar la fira.



EmprEsa      EmprEnEdorIa
II3

empreses  
allotjades al parc

694
treballadors de les  
empreses del parc

95%
ocupació  
del parc

I9
empreses a  

la Incubadora

4
entitats  

allotjades

· Pimec
· Delegació  

de la Cambra  
de Comerç 
· Fagem 
· Gentic

EmprEnEDorIa
Serveis a l’emprenedor
Suport integral a les persones emprenedores, com a hub de 
recursos de valor afegit perquè les idees esdevinguin projectes 
viables i competitius al mercat.

646
emprenedors atesos

83
empreses creades

73
sessions formatives

66
empreses  
constituïdes

404
actes realitzats

24.II8
assistents

Punt d’Atenció a l’Empresa
El Punt d’Atenció a l’Empresa (PAE) s’ha 
consolidat com un recurs molt atractiu per als 
nous emprenedors, que ofereix un servei àgil i 
econòmic per formalizar els tràmits de constitució 
de societats i altes d’activitat.

1r premi (12.000 €)
Health XCode

Pol Cervera Infantes
Solució d’anàlisi de l’ARN i intel-

ligència artificial per millorar el rendi-
ment físic i la salut de les persones.

2n premi (6.000 €)
Alta guardia

John Enrique Correa Pinzón
Servei d’alarmes de seguretat sense 
quotes fixes ni compra dels equips i  

només per al temps que el client necessita.

3r premi (3.000 €)
TransportComparator.com

Jan Folch, Xavier Colom i Albert Folch
Comparador web d’empreses de 

transport per carretera.

El TecnoCampus gestiona 
programes de suport 
a l’emprenedoria, la 

internacionalització, la 
innovació i la cerca de 

finançament. El parc, amb 113 
empreses allotjades, ha assolit 

el nivell de plena ocupació, i 
representa un motor d’activitat 

econòmica per al territori.

m A i G  EscolliT El dissEny  
dE la carpETa 2020-21
Un total de 1.440 estudiants del TecnoCampus van participar 
en la votació del disseny de la carpeta del curs 2020-21 
d’entre les 53 propostes presentades. La guanyadora va ser 
l’estudiant Mariona González Garcia, que va obtenir un total 
de 545 vots. El premi està dotat amb 300 € i la utilització del 
disseny per a la carpeta, que durà la seva firma.

Premis  
Creatic 20I9

PROJECTES GUANyADORS

Centre de  
Congressos

A b r i L  programa amB la 
uniVErsiTaT inacap dE XilE
Aquest programa d’emprenedoria social organitzat per 
l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa va 
reunir onze estudiants de la universitat xilena INACAP. 
Durant cinc dies, es va combinar formació acadèmica 
en màrqueting digital i emprenedoria amb visites a 
l’ecosistema emprenedor de Mataró i Barcelona.



EmprEsa      EmprEnEdorIa
Audiovisual

5%

Serveis a 
empreses

I6%
Indústria

I0%

TIC

55%

Salut i 
benestar

8% Altres

6%

Empreses del parc 
segons el sector 
d’activitat

Empreses del parc 
segons el nombre 
de treballadors

Més de  
50 treballadors

2

Menys de  
5 treballadors

75

Entre 31 i 50 
treballadors

2

Entre 5 i 30 
treballadors

34

sErvEIs DE crEIxEmEnT EmprEsarIal
Oficina Mataró 
Empresa
És la finestra única per a 
l’empresa on se centralitzen 
tràmits i serveis. Al projecte 
hi participen la Cambra de 
Comerç de Barcelona, la 
PIMEC i la FAGEM. 

Programes d’acceleració 
sectorial
Es posen en marxa nous programes 
d’acceleració empresarial: de salut 
(Kenko), amb 3 start-ups, i tèxtils 
(Reimagine Textile), amb 12 noves 
iniciatives. L’espai de la incubadora 
d’innovació tèxtil s’amplia i es passa 
de 5 a 10 projectes incubats.

Programa Go Global 
Participació de 4 empreses. Es 
reorienta el programa per oferir 
seveis adaptats a les necessitats de 
l’empresa i s’incorpora com un servei 
permanent de la cartera de serveis  
de suport al creixement empresarial.  

International  
Business Network
Es consolida la xarxa com a punt de 
trobada d’empreses internacionals o 
amb voluntat d’internacionalitzar-se. 
S’organitzen 6 jornades amb un total 
de 107 empreses participants.

Reempresa
Programa que fomenta la conti-
nuïtat d’empreses que són viables 
econòmicament i que cerquen un 
relleu en la propietat. Es van realizar 
110 processos de negociació amb 
11 casos d’èxit. El TecnoCampus va 
ser premiat per la Diputació com el 
centre amb més casos d’èxit.

Cooperatextil
Plataforma que aglutina la capacitat 
productiva tèxtil de la província de 
Barcelona. Hi estan adherits 615 
tallers i empreses tèxtils, i al llarg del 
2020 s’han gestionat 165 demandes 
de fabricació.

Reimagine Textile
Amb el suport del Pla d’Especialitza-
ció i Competitivitat Territorial PECT 
i de la Diputació de Barcelona, s’ha 
desplegat un portafoli de serveis en 
una triple direcció: suport a l’empre-
nedoria d’innovació tèxtil, incubació 
de start-ups i acceleració corporativa 
per transformar la indústria.

2.350
tràmits municipals  
realitzats

408
llicències d’activitat  
gestionades

J u N y  programa horiTzons  
amB l’insTiTuT miquEl Biada

J u L i O L  graduacions  
En TEmps dE pandèmia

El projecte Horitzons és un programa d’innovació i transferència social 
que busca motivar els joves, desmitificar la universitat i fer-la més propera 
entre sectors socials que hi estan poc familiaritzats. Un equip d’estudiants 
voluntaris va dur a terme xerrades als instituts, per oferir recursos 
d’aprenentatge que compensen la manca de referents i el potencial risc 
d’abandonament dels estudis universitaris que iniciïn posteriorment.

El TecnoCampus va celebrar el divendres 17 de juliol la graduació 
de la primera promoció del màster universitari en Logística, Cadena 
de Subministraments i Negocis Marítims, i la desena del màster en 
Emprenedoria i Innovació, títols oficials de la Universitat Pompeu Fabra. 
L’acte es va poder fer adoptant totes les mesures de seguretat previstes en 
la lluita contra la pandèmia del covid-19.



Comptes auditats per l’empresa  
Faura Casas, Auditors Consultors, SL

Personal  
per gènere

20,6 M€

20,6 M€

la FundacIó

Personal docent  
i investigador 

Personal  
d’administració  
i serveis 

Ingressos

Despeses

49%
dones

5I%
homes

I7 
serveis  
empresarials

32 
serveis  
universitaris

40 
serveis  
generals

89
total

I06
Escola Superior  
Politècnica

89 
Escola Superior  
de Ciències Socials  
i de l’Empresa

II4 
Escola Superior  
de Ciències de la Salut

309
total

Formació reglada
16.377.045 €

Personal
II.776.410 €

Formació contínua
6II.276 €

Serveis exteriors
6.768.880 €

Serveis a empreses
407.730 €

Tributs
55.975 €

Altres ingressos
2.334.913 €

Ajuts concedits
I.359.090 €
Morositat, deterioraments
I85.674 €
Amortitzacions
493.028 €

Subvencions
923.547 €

Despeses financeres
I6.I78 €

Ingressos financers
2.539 €79%

57%

33%

7%
2%I%

4%II%
2%
3%

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme és l’organisme creat per l’Ajuntament de Mataró 
per gestionar el projecte TecnoCampus d’ençà de la seva creació. Des de la inauguració de les 
noves instal·lacions, el 2010, el TecnoCampus ha experimentat un creixement constant tant  

en les magnituds econòmiques com en el nombre de professionals que hi treballen.  
La Universitat Pompeu Fabra és la institució de referència pel que fa als estudis universitaris.
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a 31 de juliol  
de 2020

Presidència

Joaquim esperalba iglesias
Escollit per votació entre
els membres del Senat

Vicepresidència

Andreu Comajuncosas Fortuño
Antoni Aguilar Vidal
Escollits per votació entre
els membres del Senat

Vocals

isabel esparrell del Prado
Carles Fillat riberas
gisela Vila Julià
Carme rosell Moreno
Vocals designats entre el
personal docent i investigador
permanent (PDI) i el personal
d’administració i serveis (PAS)

Jordi Bertran Vaqué
Blanca Batlle espinalt
Paula Calavia Martínez
André J. Thiebaut rubio
Vocals designats entre  
l’alumnat i la comunitat  
Alumni del TecnoCampus

Xavier Camps Casas
Juan Carbonell Junyent
Daniel Martín ruíz
Vocals designats entre  
empreses i institucions 
vinculades a la Fundació

Pilar gonzález-Agapito
Josep Comas Valls
Xantal oller soler
Vocals designats entre
personalitats notòries
del territori

Òrgan consultiu

Òrgan executiu

Òrgan de gestió

Josep Lluís Checa López
Director general

ester Bernadó Mansilla
Directora de l’Escola
Superior Politècnica

Josep M. raya Vílchez
Director de l’Escola Superior
de Ciències Socials i de l’Empresa

Manuel Vicente garnacho Castaño
Director de l’Escola Superior
de Ciències de la Salut

Montserrat Vilalta Ferrer
Directora de Serveis
i Projectes Universitaris

Claudia Danesi Carreras
Directora d’Empresa i 
Emprenedoria

M. José ortuño siles
Directora d’Administració
i Finances

Dúnia Alzaga Buixó
Directora de Secretaria General

Xavier Vives Arancón
Director de Gestió de Persones

Joan gil López
Director de Serveis de Base

senat Comitè  
de Direcció

Comissió  
permanent

Òrgan de govern
Patronat

Presidència

David Bote Paz
Alcalde de Mataró

Vicepresidència local

Alícia romero Llano
Ajuntament de Mataró

Vicepresidència comarcal

Laura Martínez Portell
Consell Comarcal del Maresme

Vocals

Representants de l’Ajuntament
Anna Caballero Torres
Francisco Javier garcia gerpe
Pilar gonzález-Agapito
Dolors guillén Mena
José Manuel López gonzalez
sergi Morales Diaz
Carles Porta Torres
Francesc Teixidó i Pont

Representants d’organitzacions 
empresarials

Fundació Iluro
Jordi surinyach i romans

Universitat Pompeu Fabra
Carles ramió Matas

FAGEM
roser Moré roy

PIMEC
Joan Pera gallemí

GENTIC
Albert Cortada Manchado

Representants  
d’organitzacions sindicals

CCOO
gonzalo Plata Jiménez

UGT
Lluís Torrents Díaz

Fundació EURECAT
Xavier Torra Balcells 

Senat TecnoCampus
Joaquim esperalba iglesias
Andreu Comajuncosas Fortuño
Antoni Aguilar Vidal

EPEL Parc TecnoCampus Mataró
noèlia rodríguez Clavellina

Representant a proposta  
de la Presidència
ramón Cunillera grañó

Assistents amb veu i sense vot

Secretari del Patronat
Pedro Alcántara-garcia Briones

Vicesecretari del Patronat
Javier Alcántara-garcia Ferrero

Interventor de l’Ajuntament de 
Mataró
Josep Canal i Codina

Gerent de l’Ajuntament de Mataró 
Antoni Merino orejón

Director general de la Fundació 
TecnoCampus
Josep Lluís Checa López

David Bote Paz
President

Josep Lluís Checa López
Director general

Alícia romero Llano
Joaquim esperalba iglesias
Francesc Teixidó i Pont
sergi Morales Diaz
Antonio Merino orejón
Designació de Presidència



Fundació TecnoCampus  
Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01

Coordinació i continguts: servei de Comunicació
Disseny gràfic: Manuel Cuyàs
Correcció: Coloma Moreno

www.tecnocampus.cat

tecnocampus

@tecnocampus

@viueltecnocampus

TecnoCampus Mataró

El TecnoCampus integra la universitat i 
l’empresa en un espai únic dedicat a la 
innovació i l’emprenedoria. Amb seu a la 
ciutat de Mataró, a la comarca del Maresme, 
i amb vocació de ser un projecte nacional i 
internacional, el TecnoCampus és la gran aposta 
del territori per contribuir decisivament a  
la transformació econòmica i social.


