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Benvinguda

El curs 2016-17 ha estat 
particularment important per 
al TecnoCampus. Des de la 
inauguració l’any 2010, el parc 
ha experimentat un procés de 
consolidació que avala l’aposta 
que es va fer als anys 90. Llavors 
imaginàvem un futur que ja és 
una realitat: per primer cop s’han 
superat els 3.000 estudiants 
universitaris, i unes 120 empreses 
tenen la seu al parc. Són xifres que 
parlen per si mateixes de l’encert 
que va ser i és el TecnoCampus. 
L’Ajuntament de Mataró, i per 
tant tots els mataronins, som 
els principals impulsors del 
TecnoCampus, i com a tals volem 
que sigui una eina útil per a la 
millora econòmica i social de la 
ciutat. Per aquest motiu celebrem 
que el Pla estratègic 2022 del 
TecnoCampus tingui com un dels 
eixos d’actuació prioritaris la 
vinculació al territori. La formació 
d’universitaris, la innovació i 
l’impuls a l’emprenedoria han de 
ser actius per a la millora del nostre 
teixit productiu i, en conseqüència, 
de la qualitat de vida a la ciutat de 
tots els nostres conciutadans.

David Bote,  
alcalde de Mataró

L’octubre del 2016 vam inaugurar 
l’ampliació del TecnoCampus 
amb un nou edifici dedicat a la 
docència universitària en l’àmbit 
de la salut. El curs 2016-17 ha estat 
doncs el de l’ampliació d’unes 
instal·lacions, inaugurades el 2010, 
que ens quedaven petites, com a 
conseqüència del creixement dels 
darrers anys en l’àmbit universitari 
i en l’empresarial. 
El futur del TecnoCampus és 
ple de reptes. Després d’un fort 
creixement, toca consolidar les 
xifres aconseguides en els àmbits 
de l’empresa i la universitat, assolir 
l’excel·lència i mantenir l’ambició 
per aprofitar les oportunitats 
de creixement. Desplegar el 
Pla estratègic 2022 suposa un 
repte addicional. Tenim quatre 
grans àmbits d’actuació fixats 
en el marc del treball col·lectiu 
realitzat per elaborar aquest 
document. El pla és una guia per 
assolir el que volem que sigui el 
TecnoCampus els propers anys. La 
contribució d’estudiants, empreses 
i professionals serà clau per assolir 
els reptes que hem fixat. 

Dolors Guillén,  
presidenta de la Fundació  
TecnoCampus Mataró-Maresme

La memòria que teniu a les mans 
plasma l’activitat del TecnoCampus 
durant el curs 2016-17. Pel que fa al 
campus universitari, les tres escoles 
que el formen han consolidat 
l’oferta docent i han millorat 
indicadors com les notes, les 
enquestes de qualitat o la demanda 
en primera opció, que és ja del 
85,5%. Quant al parc tecnològic, 
els dos edificis per a empreses 
estan plens, i mostren l’atractiu 
que té aquest per a les empreses 
basades en el coneixement. A 
més, els resultats econòmics ens 
acompanyen, i enguany podem 
mostrar els millors des de l’inici de 
l’activitat el 2010.
La complicitat de l’Ajuntament de 
Mataró, com a impulsor del parc; la 
convicció de la Universitat Pompeu 
Fabra, com a universitat mare; el 
treball i implicació del Patronat 
de la Fundació, com a òrgan de 
govern, i la feina entusiasta del 
conjunt de treballadors han fet 
possible aquesta història d’èxits. 
Continuem doncs en aquesta línia 
al servei dels estudiants, el teixit 
productiu i la nostra ciutat.

Jaume Teodoro,  
director general de la Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme



Pla estratègic
TecnoCampus 2022
El Pla estratègic TecnoCampus 2022 neix de la necessitat d’una reflexió en 
profunditat després d’una forta etapa de creixement, iniciada amb la inauguració 
de les noves instal·lacions del parc, l’any 2010. Des de llavors, el creixement 
continuat del nombre d’estudiants matriculats als estudis universitaris i 
d’empreses instal·lades (més de 3.000 i 120, respectivament) evidencia l’encert 
d’un model concebut als anys 90 i executat a la primera dècada del segle XXI. 

3 
Centres universitaris

18 
Titulacions de grau 
i màster oficial

3.159 
Estudiants de grau  
i màster oficial

85,5% 
Alumnes que escullen el  
TecnoCampus en primera opció

111 
Convenis amb altres universitats

808 
Convenis de pràctiques 

122 
Empreses i institucions  
allotjades

733 
Treballadors al parc

15 
Empreses a la incubadora

510 
Emprenedors atesos

370 
Actes realitzats al  
Centre de Congressos

62 
Empreses creades

Acadèmia Parc 
El TecnoCampus avui, en xifres

Model de  
finançament  
i d’organització  
coherent amb  
els reptes

Motor 
d’innovació i 

desenvolupament  
econòmic al 

territori

Model acadèmic  
de qualitat fortament 

professionalitzador

1
Evolució  
del model  
de parc cap  
al Districte 
TecnoCampus

2

4

3

http://plaestrategic.tecnocampus.cat



Estudis universitaris 
El curs 2016-17 l’oferta acadèmica del TecnoCampus va créixer amb una nova 
titulació de grau, Fisioteràpia, de manera que l’oferta va ser de setze graus 
i quatre dobles graus. Pel que fa als postgraus i màsters, se’n va impartir un 
total d’onze, i el Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d’Economia 
Social va ser la principal novetat. Els estudis universitaris del TecnoCampus 
s’imparteixen en tres escoles adscrites a la Universitat Pompeu Fabra, la 
primera universitat espanyola en el rànquing U-Multirank.

3
Centres  
universitaris

12
Titulacions  
oficials de grau

4
Titulacions oficials  
dobles de grau

2 
Màsters  
oficials

10 
Màsters i  
postgraus propis

EsTuDis DE Grau

· Disseny i Producció de Videojocs

· Enginyeria Electrònica Industrial  
i Automàtica

· Enginyeria Informàtica de Gestió  
i Sistemes d’Informació

· 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

· Postgrau en Projectes Transmèdia 

· Postgrau en Bioarquitectura  

· Postgrau en Guió i Direcció d’Actors

EsTuDis DE Grau

· Administració d’Empreses i Gestió  
de la Innovació

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

· Business Administration and Innovation  
Management

· 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 universitari en Emprenedoria  
i Innovació

· Postgrau en Social Media  
i Màrqueting Digital

· Postgrau en Comptabilitat Financera 

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

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 universitari en Cronicitat  
i Dependència

· Postgrau en Entrenament Personal  
i Readaptació Fisicoesportiva

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

· Postgrau en Atenció a la Persona  
en el Procés Quirúrgic 

· Postgrau en Atenció a la Persona  
en Situació d’Urgència i/o Emergència

Activitats

destacade
s

curs
2016-2017

setembre 2016

Benvinguda  
als nous estudiants
Les sessions de benvinguda van 
acollir els més de 800 estudiants 
que comencen els estudis de grau 
a les tres escoles universitàries. 



El curs 2016-17 es va superar el llindar dels 3.000 estudiants, fruit de la posada en marxa de noves 
titulacions i del desplegament de les iniciades en cursos anteriors. Creix el percentatge d’estudiants 
que trien el centre en primera opció i l’arribada d’estudiants de fora de l’àrea d’influència.

Els acords amb universitats estrangeres que s’han firmat els darrers anys 
han incrementat les opcions de mobilitat dels nostres estudiants, així com 
l’arribada d’estudiants d’altres països. La mobilitat vinculada a ofertes 
laborals també ha tingut una evolució positiva.

Estudiants

Mobilitat internacional

3.159
Estudiants de graus 
i màsters oficials

868
Estudiants de nou accés  
de grau  

610
Titulats de grau

85,5%
Estudiants de grau que  
escullen el TecnoCampus  
en primera opció

13
Universitats amb convenis  
SICUE a Espanya 

78
Universitats amb convenis  
bilaterals Erasmus 

20
Universitats de la  
resta del món amb  
convenis bilaterals

Escola  
Superior 

Politècnica

38%
1.185

Escola  
Superior  

de Ciències  
Socials i de 

l’Empresa

37,5%
1.170

Escola 
Superior de 
Ciències de 
la Salut

24,5%
766

Maresme 34,8%

Barcelonès 29,4%

Vallès Oriental 10,7%

Vallès Occidental 6,3%

Baix Llobregat 4,7%

Altres comarques 9,2%

Fora de Catalunya 4,9%

D’on venen  
els estudiants de  
nou accés als graus?

Estudiants de grau 
per centres

81
Estudiants  
incoming 

61
Estudiants  
outgoing 

44
Estudiants  
que han rebut  
la beca Erasmus

octubre novembre2016 2016

Inauguració  
de l’Edifici TCM6 
El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va inaugurar  
el nou edifici destinat a la docència universitària, que en fases 
posteriors acollirà empreses de l’àmbit de la salut.

16a edició dels Premis Creatic
Una empresa de l’àmbit sanitari va guanyar 
en la categoria de millor start-up, mentre que 
un teclat de piano en mida real fabricat amb teixit 
intel·ligent ho va fer en la categoria de millor idea. Els guardons  
es van entregar en el transcurs de la Nit dels Emprenedors.

111
Universitats de 34 

països amb les quals 
tenim conveni



1.650
Ofertes de pràctiques 
publicades

375
Ofertes de feina  
publicades

808
Convenis de cooperació  
educativa gestionats

138
Tallers Linnk realitzats

3.559
Participants

56
Centres educatius

16
Jornades i fires d’orientació 
universitària

2.512 
Estudiants atesos al Saló  
de l’Ensenyament 2017 

757
Estudiants atesos a la Jornada  
de Portes Obertes

989
Aules virtuals corresponents a 
assignatures de grau i màster

1.058
Inscrits a la primera edició del 
MOOC Fabricació Digital

160
Vídeos creats com a material 
didàctic multimèdia

Carreres professionals Orientació  
universitària

Tallers Linnk

Fires i portes obertes
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 
del coneixement del TecnoCampus.

Al llarg del curs es desenvolupen 
activitats adreçades als centres de 
secundària per donar a conèixer 
l’oferta educativa i assessorar els 
futurs universitaris.

Campus  
virtual
Impuls d’espais virtuals 
d’aprenentatge per a estudis pre-
sencials, semipresencials i online.

La inserció laboral dels estudiants i la 
connexió amb empreses i institucions del 
territori, mitjançant convenis de cooperació, 
són essencials per al TecnoCampus. 

Desembre Gener2016 2017

Marató de TV3
La caminada solidària del TecnoCampus 
i l’associació AGIM va recaptar 5.100 
euros per a la Marató de TV3, dedicada 
als ictus i a les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques.

Final de la Lliga de Debat
La segona final de la Lliga de Debat es
va disputar amb el periodista Manuel
Cuyàs com a membre del jurat. Disset 
estudiants van participar en aquesta 
activitat per potenciar l’art de l’oratòria.

Assignatures de creativitat, innovació  
i creació d’empreses en tots els graus 

---
TFG emprenedor

---
Grup de Recerca Universitari. GRAEFES

---
Màster en Emprenedoria i Innovació 

Weekend Challenge
---

SomHackathon 
---

Yuzz
---

Intentsem

InnoLab
---

Pre-Incubadora
---

Incubadora
---

Fablab

International 
Entrepreneurship 

Seminar
---

Entrepreneurial 
Summer School

Premi Creatic Universitari

Assessorament
---

Junior Empresa 
---

Mentors 

Hub 
emprenedor

Coneixement 

Premis 

Suport

Programes

Internacional 

Espais

Hub d’emprenedoria
El hub ofereix als estudiants els recursos, programes i xarxes que 
poden necessitar en qualsevol moment del seu viatge emprenedor.



Esport universitari 
290 inscrits a l’abonament 
esportiu que s’ofereix amb 
l’associació Junts per l’Esport. 
11 guanyadors de medalles en 
campionats esportius universitaris. 
Un total de 21 equips han 
jugat a les dues competicions 
universitàries de futbol. S’han 
disputat prop de 100 partits i hi 
han participat 210 estudiants.

solidaritat 
Les dues campanyes de donació  
de sang que s’han fet al 
TecnoCampus han aconseguit  
més de 200 donants.

associació d’Estudiants  
del TecnoCampus 
Més de 1.700 estudiants han 
participat a les tres principals 
festes universitàries del curs. 
L’AsEst ha arribat a les 12 
comissions.

Campus saludable 
21 estudiants han format  
part d’aquesta comissió que ha 
organitzat prop de 27 accions: 
promoció, comunicació i 
sensibilització, foment d’hàbits 
saludables i creació d’entorns 
actius i saludables.

Club avantatges 
Més de 350 proveïdors  
ofereixen a la comunitat 
estudiantil descomptes en 
productes i serveis.

Lliga de Debat 
Disset estudiants participen a  
la segona edició d’aquesta  
activitat pensada per potenciar 
l’art de l’oratòria.

Marató de TV3 
La caminada solidària del 
TecnoCampus recapta 5.100  
euros per a la Marató de TV3.

Grups de recerca del TecnoCampus

Escola superior politècnica TecnoCampus
• Grup de Recerca en So, Silenci, Imatge i Tecnologia (SSIT)
• Grup de Recerca en Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, 

Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial (GRESIT)
• Grup de Recerca de Tractament del Senyal i Dades

Escola superior de Ciències socials i de l’Empresa TecnoCampus
• Grup de Recerca Aplicada a l’Entorn Financer, Econòmic i Social (GRAEFES)

Escola superior de Ciències de la salut TecnoCampus
• Grup de Recerca en Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut (GRACIS). 

Anteriorment anomenat “Grup de Recerca en Atenció a la Cronicitat  
i l’Envelliment (GRACE)”.

• Grup de Recerca en Activitat Física, Rendiment i Salut (AFIRS)

43
Publicacions en revistes 
indexades

61
Publicacions presentades  
en congressos de recerca

31
Participacions  
en congressos estatals

30
Participacions en  
congressos internacionals

Recerca

Vida universitària 

Els diversos grups de recerca se centren en els àmbits d’activitat de 
les tres escoles universitàries, i es plasmen en la publicació d’articles 
científics i la presència en congressos nacionals i internacionals.

Febrer Març2017 2017

Som Hackathon
Un projecte al voltant de com 
optimitzar l’ocupació dels busos 
va guanyar la primera edició de la 
Som Hackathon, que va tenir 53 
participants.

Saló de  
l’Ensenyament
Més de seixanta estudiants i docents de les tres escoles van atendre 
més de 2.500 possibles futurs estudiants interessats en els estudis del 
TecnoCampus en els àmbits de la tecnologia, l’empresa i la salut. 



El parc tecnològic  
del TecnoCampus
El parc tecnològic del TecnoCampus desenvolupa la seva activitat de suport 
al teixit productiu de la ciutat, d’incubadora per a empreses de nova creació i 
d’allotjament empresarial als edificis TCM2 i TCM3, completament ocupats.

Centre de Congressos

122
 Empreses i entitats allotjades

733
 Treballadors de les empreses del Parc 

98%
 Ocupació del Parc

15
 Empreses a la Incubadora

4
 Entitats allotjades: 

· Pimec
· Delegació de la  

Cambra de Comerç 
· Fagem 
· Gentic

370
Actes realitzats

27.000
Assistents

Abril maig2017 2017

Pla estratègic  
del TecnoCampus
El Pla estratègic 2022 va llançar el repte del districte TecnoCampus 
com a pol de creixement i va identificar els grans àmbits d’actuació  
dels propers anys. El document és fruit d’un ampli procés participatiu.

Go Global
Nou empreses van participar en 
la primera edició del Go Global, el 
programa del parc tecnològic de suport 
a la internacionalització de start-ups i 
petites i mitjanes empreses.

Sector 
audiovisual

3%
5

Més de  
50 treballadors

1

Serveis a 
empreses

18%
22

Menys de  
5 treballadors

69

Indústria

10%
13

Entre 31 i 50 
treballadors

2

TIC

43%
53

Salut i 
benestar

11%
14

Entre 5 i 30 
treballadors

50

Altres

13%
15

Empreses 
segons el sector 
d’activitat

Empreses segons 
el nombre de 
treballadors

El sector vinculat a 
les tecnologies és 

predominant en l’activitat 
de les empreses, 

generalment pimes.



Serveis a l’emprenedor Oficina Mataró Empresa

Foment de l’emprenedoria

Premis Creatic Teixit productiu i acceleració empresarial

Els itineraris d’emprenedoria proporcionen formació, informació  
i assessorament per tal que les persones emprenedores portin a 
terme els seus projectes amb més garanties d’èxit.

És un punt únic on se centralitzen tràmits i serveis. Al projecte hi  
participen la Cambra de Comerç de Barcelona, la PIMEC, la FAGEM  
i CETEMMSA, amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Weekend Challenge
Un cap de setmana per posar en marxa nous projectes.  
Hi van participar 55 estudiants.

programa YuZZ
Per primer cop, el TecnoCampus s’ha adherit al programa estatal 
YUZZ de suport als emprenedors. Hi han participat 30 projectes 
i se n’ha seleccionat 18.

Premien les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de les tecnolo-
gies i la innovació. A la 16a edició s’hi han presentat un total de 34 
projectes, nou dins la categoria d’emprenedoria universitària.

Des del TecnoCampus s’impulsen diversos programes que actuen més 
enllà de les parets del parc, i que tenen impacte en el conjunt del teixit 
productiu de la ciutat i la comarca.

pla Embarca
El TecnoCampus és una de les set acceleradores Start-up Catalonia.  
El 2016 va acollir 14 empreses en el marc del programa. Totes han expe-
rimentat un creixement de la facturació.

Go Global TecnoCampus
Programa d’aterratge empresarial entre dos parcs tecnològics agermanats 
que permet l’intercanvi temporal d’empreses incubades o localitzades amb 
interès a realitzar contactes comercials i obrir mercats. El 2017 se n’ha 
posat en marxa la primera edició amb 9 empreses participants.

reempresa
Nou model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que 
són viables econòmicament i que cerquen un relleu en la propietat i 
direcció. Entre el setembre de 2016 i el juliol de 2017 el TecnoCampus 
ha gestionat 30 casos de propietaris que volien cedir el negoci.

CooperaTèxtil
És una plataforma digital que aglutina de manera classificada la capa-
citat productiva tèxtil de Mataró. L’objectiu és atreure comandes de 
fabricació. S’ha gestionat un total de 77 demandes de fabricació.

reimagine Textile
L’any 2017 s’ha posat en marxa la primera edició d’aquests premis, que 
tenen com a objectiu captar emprenedors i start-ups.

2.632
Tràmits municipals realitzats

510
Emprenedors atesos

671
Llicències d’activitat gestionades

62
Empreses creades

60
Sessions formatives

juny juliol2017 2017

Actes de graduació
Es van graduar més de 600 estudiants: 
158 en l’àmbit de la salut, 234 en l’àmbit 
de l’empresa i 218 en l’àmbit tecnològic. 
Es tracta d’una de les promocions més 
nombroses dels últims anys.

Premis Reimagine Textile
Una app que uneix la compra virtual
amb la botiga va guanyar el premi a la
millor start-up en la primera edició 
d’aquests guardons a les millors iniciatives 
en l’àmbit de la innovació tèxtil.

Emprenedoria Teixit productiu

1r PREMI IDEA 

PocketPiano
Teclat de piano professional, de 

dimensió real, fet de SmartTextil. 

2n PREMI IDEA

OCENAV ATM105 
Comandament a distància  

de navegació per a embarcacions.

1r PREMI STARTUP

VessConnect 
Dispositiu quirúrgic per a la  

simplificació de les anastomosis. 

2n PREMI STARTUP

SKIVERSE 
Motor de reserves de productes  
i serveis de les estacions d’esquí. 

MILLOR IDEA

Cocoro (primer premi) 
Sensorial Processing Text (segon premi)
Udesign (menció especial) 

MILLOR START-UP

Sheekr (primer premi) 
Uttopy (segon premi)
Yumehub (menció especial)



Fundació
Els instruments de què disposa la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme 
per gestionar i impulsar la institució són múltiples. En primer lloc, gaudeix d’un 
reconeixement del mercat, ja que la tria dels estudiants i de les empreses és lliure i 
es realitza en un context de forta competència entre les diverses ofertes. En segon 
lloc, dues institucions de pes, l’Ajuntament de Mataró i la Universitat Pompeu Fabra, 
són els pilars bàsics que donen suport a la Fundació.

Missió

Contribuir al creixement econòmic i social del territori 
vinculat a Mataró i al Maresme, a través d’un model integral de 
generació de coneixement, formació, empresa i innovació. Per 
aconseguir-ho, s’assumeixen dos objectius centrals:
· Consolidar una oferta d’educació superior altament 

professionalitzadora i compromesa amb el desenvolupament 
de les persones que formen la comunitat TecnoCampus.

· Gestionar un parc tecnològic i emprenedor que ajudi a 
millorar la competitivitat de les empreses, la innovació i 
la internacionalització, alhora que esdevingui un vincle de 
relació entre la universitat i l’empresa.

Visió

Ser un model de referència en 
l’àmbit nacional i internacional en 
la interrelació entre la universitat 
i l’empresa. Fer-ho a través d’una 
experiència educativa de qualitat 
connectada al món empresarial, 
consolidant així el TecnoCampus 
com a instrument de transformació 
i desenvolupament econòmic 
i social del territori vinculat a 
Mataró i al Maresme.

Escola Superior 
Politècnica

84
Escola Superior  
de Ciències Socials  
i de l’Empresa

75

Escola Superior de 
Ciències de la Salut

81
Total

240

Serveis  
empresarials

10
Serveis  
universitaris

27

Serveis  
generals

32
 
Total

69

Personal docent  
i investigador 

Personal  
d’administració  
i serveis 

44,7%
 Dones

55,3%
 Homes

Personal  
per gènere
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tió Òrgan de govern
A 31 de juliol de 2017

Alcaldes de Mataró 
Manuel Mas Joan antoni Barón Joan Mora David Bote

Presidents del TecnoCampus 
pilar González-agàpito alícia romero Miquel rey  Dolors Guillén

patronat

Alcaldes de Mataró i presidents del TecnoCampus

presidència 

simon schwartz riera
Escollida per votació entre  
els membres del Senat

Vicepresidència

Lorena Molina raya
Xavier Camps Casas
Escollits per votació entre  
els membres del Senat

Vocals

rosa Lozano Garcia
Ester rodríguez Mayorga  
alfons palacios González
Josep M. raya Vílchez 
Joaquim rios Boutín
Vocals designats entre el 
personal docent i investigador 
permanent (PDI) i el personal 
d’administració i serveis (PAS)

Jordi Bertran Vaqué 
Daniel Martín ruiz
Jordi Monetti Forcat
sergi pla Expósito
alex rojas Castillo 
Vocals designats entre 
l’alumnat i la comunitat  
Alumni del TecnoCampus

David Gallemí Bravo
Javier García Gerpe
Joaquim pons Juli
salvador salat Mardaras
Vocals designats entre 
empreses i institucions 
vinculades a la Fundació

pilar González-agàpito
Miquel reniu Tresserras
antoni subirà Claus 
Vocals designats entre  
personalitats notòries  
del territori

Òrgan consultiu
A 31 de juliol de 2017 Òrgan executiu

Comitè de Direcció 

Jaume Teodoro sadurní
Director General  

Marcos Faúndez Zanuy 
Director de l’Escola  
Superior Politècnica

Montserrat Vilalta Ferrer
Directora de l’Escola  
Superior de Ciències Socials  
i de l’Empresa

Esther Cabrera Torres
Directora de l’Escola Superior  
de Ciències de la Salut

Emma Feriche Bartra
Directora de l’Àrea d’Empresa

Dúnia alzaga Buixó
Directora de Recursos  
Humans i secretària general  
de la Fundació

Luz Fernández del rey
Directora de Comunicació i 
Serveis Campus

Joan Gil López
Director de Serveis de Base

senat Comitè  
de Direcció

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

presidència

Dolors Guillén Mena
Regidora de Promoció Econòmica 
i Innovació de l’Ajuntament de 
Mataró

Vicepresidències

alícia romero Llano 
Diputada al Parlament  
de Catalunya 
(designació municipal)

Montserrat Garrido romera  
Vicepresidenta del Consell  
Comarcal del Maresme
(designació comarcal)

Vocals

Mercè Bosch pou 
Juan Carlos Casaseca Ferrando 
Joaquim Esperalba iglesias 
Josep illa Ximenes 
sarai Martínez Vega 
Xavier simón Castells
Carlos súnico Batchillería
Francesc Teixidó i pont 
Representants de l’Ajuntament

roser Moré roy
FAGEM
albert Cortada Manchado
GENTIC
ambrós Martínez oliver
PIMEC
Representants  
d’organitzacions empresarials

Gonzalo plata Jiménez
CCOO

Lluís Torrents Díaz
UGT
Representants  
d’organitzacions sindicals

Carles ramió Matas 
Universitat Pompeu Fabra

pere Carles subirà
Fundació Iluro

Xavier Torra Balcells 
EURECAT

Xavier Camps Casas
Lorena Molina raya
simon schwartz riera
Senat TecnoCampus

ramon Cunillera Grañó
Consorci Hospitalari del Maresme

Miquel àngel Vadell Torres 
EPEL Parc TecnoCampus Mataró

assistents amb veu  
i sense vot

pedro alcántara
Secretari del Patronat
Josep M. Canal Codina
Director de Serveis Econòmics  
i Interventor de l’Ajuntament  
de Mataró
antoni Merino orejón
Gerent de l’Ajuntament de Mataró
Jaume Teodoro sadurní
Director general



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

Continguts: Departament de Comunicació i serveis Campus
Disseny gràfic: Manuel Cuyàs
Correcció: Coloma Moreno

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.

www.tecnocampus.cat

tecnocampus

@tecnocampus

@viueltecnocampus

TecnoCampus Mataró


