salutacIons
El TecnoCampus ha seguit el darrer curs
en la línia de consolidació del seu projecte universitari i empresarial. El parc
tecnològic està a ple rendiment, amb
unes torres que acullen més d’un centenar d’empreses i unes instal·lacions
universitàries que, després dels forts
creixements des de la posada en marxa
de l’equipament el 2010, s’estabilitzen
al voltant dels 3.600 estudiants de grau
i de postgrau.
Des que els anys 90 l’Ajuntament de
Mataró va concebre el TecnoCampus
com un dinamitzador de l’activitat econòmica en la societat del coneixement
que ja intuíem, podem estar satisfets
dels resultats obtinguts. La darrera gran
recessió, amb efectes que encara són
ben visibles, ens ratifiquen en l’encert
de l’aposta feta llavors, i la necessitat de
continuar invertint en un projecte de
transformació econòmica i social.
El desplegament del pla estratègic
TecnoCampus 2022 estableix la guia de
les actuacions els propers anys, durant
els quals hem de ser capaços de crear
nous espais d’allotjament empresarial
que creïn llocs de treball, a més d’intensificar les relacions amb les empreses
del territori en transferència de coneixement i formació permanent.
De la mateixa manera, hem de reclamar
a les institucions del país reconeixement i implicació en el model singular
que és el TecnoCampus en el sistema
universitari català, i que contribueixin
al seu desenvolupament i consolidació.
David Bote
Alcalde de Mataró
i president de la
Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme

El curs 2018-2019 ha estat el meu
primer curs acadèmic en la direcció
general de la Fundació TecnoCampus Mataró, període durant el qual
he pogut comprovar l’esforç i la dedicació dels 384 professionals que
hi treballen. Els vull agrair, en primer
lloc, la implicació en un projecte en
costant creixement.
El proper curs volem intensificar la
connexió amb el món empresarial i
amb el conjunt del territori, objectius fixats en el nostre pla estratègic.
En el marc de la col·laboració
pública i privada, s’obren moltes
possibilitats de col·laboració per
desenvolupar espais d’allotjament
empresarial. Ens cal, així mateix,
desenvolupar programes formatius
atractius per a les empreses que
millorin la seva competitivitat.
En l’àmbit universitari, la complicitat amb la Universitat Pompeu
Fabra ens ha permès els darrers anys
consolidar un projecte universitari
en els àmbits de la tecnologia, la
gestió empresarial i la salut. El
proper pas ha de ser la consolidació
del model amb un major reconeixement en el marc del sistema
universitari català.
La confiança d’estudiants, empreses
i institucions és el millor aval per
afrontar tots aquests reptes i els que
ens planteja el pla estratègic TecnoCampus 2022 per continuar essent
un instrument al servei del progrés
de la nostra societat.
Josep Lluís Checa
Director general
de la Fundació
TecnoCampus
Mataró-Maresme

El TecnoCampus
en xIfres
Acadèmia

3
I9

centres universitaris

titulacions de grau
i màster universitaris oficials

3.654
88%
estudiants matriculats

estudiants de grau que
escullen el TecnoCampus
en primera opció
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universitats amb les quals
s’han firmat convenis
de col·laboració
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ofertes de pràctiques publicades

Empresa
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472

empreses allotjades

treballadors al parc

empreses a la incubadora

actes realitzats al
Centre de Congressos

82

empreses creades

MIssIó

VIsIó

Valors

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 punt de
relació entre la universitat i
l’empresa.

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, i consolidar
així el TecnoCampus com a
instrument de transformació
i desenvolupament econòmic
i social del territori vinculat a
Mataró i al Maresme.

Rigor

Transparència

Aposta per la qualitat, el rigor i la
professionalitat en docència, emprenedoria i serveis a empreses, per tal
d’esdevenir un model de referència.

Reconeixement com a entitat amb
capacitat organitzativa pròpia i compromesa amb les institucions i el rigor
en l’acompliment dels objectius fixats,
així com en la revisió dels resultats
obtinguts.

Proximitat
Consolidació com a motor econòmic
i d’impacte social amb el compromís
de donar resposta als reptes que es
plantegen, posicionant els estudiants
i usuaris com a centre de l’activitat
acadèmica i professional per establir
un model de relació proper i de
confiança.

Compromís social
Compromís com a Fundació de
contribuir activament a la millora
econòmica i social, a través d’una
gestió basada en l’ètica, l’equitat, la
sostenibilitat i la realització d’accions
i iniciatives que suposin un impacte
rellevant per al progrés social.

Innovació
i emprenedoria
Capacitat d’adaptació a un entorn
dinàmic i competitiu amb l’objectiu
de situar-se com a institució referent
gràcies al talent i la creativitat.

Comunitat
TecnoCampus
Responsabilitat de la Fundació de formar persones i professionals que constitueixin una comunitat cohesionada
en un marc d’igualtat, equitat de gènere, flexibilitat i transversalitat que
asseguri la generació d’oportunitats i
la transmissió dels propis valors, així
com també de promoció d’estils de
vida saludables per als membres de la
comunitat universitària.

EstudIs
El curs 2018-19 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 dos màsters
universitaris i dotze 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.

3
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4

centres
universitaris

titulacions
oficials
de grau

titulacions
oficials
dobles
de grau

2
I2
màsters
oficials

màsters i
postgraus
propis

Escola Superior Politècnica
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

· Simultaneïtat: Enginyeria
Mecànica + Enginyeria
Electrònica
· Simultaneïtat: Enginyeria
Informàtica de Gestió i Sistemes
d’Informació + Enginyeria
Electrònica
Estudis de màster i postgrau

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

· Màster en Indústria 4.0

· Enginyeria Mecànica
· Mitjans Audiovisuals

· Postgrau en Desenvolupament i
Integració de Sistemes Ciberfísics

· Simultaneïtat: Disseny i Producció
de Videojocs + Mitjans Audiovisuals

· Postgrau en Guió i Direcció
d’Actors

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

Escola Superior de Ciències
Socials i de l’Empresa
Estudis de grau

Estudis de màster i postgrau

· Administració d’Empreses
i Gestió de la Innovació

· Màster universitari en
Emprenedoria i Innovació

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

· Postgrau en Social Media i
Màrqueting Digital

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

· Postgrau en Comptabilitat
Financera
· Postgrau en Gestió de
Cooperatives i Empreses
d’Economia Social
· Postgrau en Direcció i Gestió
Públiques

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

Escola Superior de Ciències de la Salut
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 Atenció
Integrada en la Cronicitat i
l’Envelliment i Dependència

· Màster en Entrenament Personal i
Readaptació Fisicoesportiva
· Màster en Atenció a la Persona
en Situació d’Urgència i/o
Emergència
· Postgrau en Especialització
en el Pacient amb Ferida de
Cicatrització Complexa. Ferida
Crònica
· Postgrau en Atenció a la Persona
en el Procés Quirúrgic

curs

Setembre Els premis
Creatic estrenen mecenes

Activitats
destacades

Els premis Creatic van estrenar mecenes el 2018. Són les empreses CSV
Experts i Bytemaster (categoria platinum); FYR Legal, Eignapharma,
Minoryx Therapeutics i l’esmentada BStartup (gold); Web Manager Service i
Palobiofarma (silver), i Sabática (bronze). Aquestes empreses van fer possible
augmentar la dotació econòmica dels premis i van mostrar així el compromís
amb emprenedors que, igual que ells fa uns anys, fan els primers passos.

20I8-20I9

EstudIants
El TecnoCampus es consolida com el principal centre adscrit de
la Universitat Pompeu Fabra, amb més de 3.600 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.

3.654

95I 88% 550
estudiants
de grau
de nou accés

estudiants
de grau

I4I

Escola Superior
Politècnica

Escola Superior de Ciències
Socials i de l’Empresa

I.324 I.362

Escola Superior
de Ciències de la Salut

827

II9

universitats
de 33 països
amb les
quals tenim
conveni

Vallès Oriental

Vallès
Occidental

5%

27%

162

Estudiants
outgoing

77

Estudiants que
han rebut la beca
Erasmus

52

Maresme

12%

altres comarques

3%

fora de Catalunya

56
Beques

Estudiants
incoming

37%

Barcelonès

Baix
Llobregat

MobIlItat InternacIonal
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.

10%

6%

alumnes de màster
i postgrau

Estudiants de grau per centres

titulats de grau
que han acabat
els estudis el curs
2018-19

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

estudiants matriculats

3.5I3

estudiants de grau
que escullen el
TecnoCampus en
primera opció

Convenis SICUE
a Espanya

13

Convenis
Erasmus

83

Convenis amb
universitats de la
resta del món

23

beques concedides
pel TecnoCampus

5

beques
concedides
per empreses:
· Beiersdorf
· Aqua Hotel
· Golden Hotels

Octubre CRISTÓBAL COLÓN
obre el curs acadèmic

Novembre entrega
dels premis Creatic

Prop de 300 persones van assistir el 4 d’octubre a l’acte d’inauguració del
curs universitari 2018-19, en el qual Cristóbal Colón, fundador i president
de la cooperativa La Fageda, va pronunciar la lliçó inaugural amb el títol
“La Fageda. Què tenen en comú empresa i bogeria?”. Colón va remarcar
que l’èxit de La Fageda és que es tracta d’un projecte compartit que
parteix d’una senzilla premissa: “El treball cura i construeix l’individu”.

El mes de novembre es va celebrar la Nit
de l’Emprenedoria, en què es van lliurar els
reconeixements a les bones pràctiques en
responsabilitat social i els premis Creatic
a l’emprenedoria, que van tenir una alta
participació (45 candidatures).

23I

ajuts concedits
per la Generalitat
(CURS 2017-18)

634

beques concedides pel
Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports

I5

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

Carreres professIonals

OrIentacIó unIversItàrIa

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.

I.880
7

930

41

ofertes de
feina publicades

convenis de cooperació
educativa gestionats

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.

jornades i fires
d’orientació
universitària

I8

II4

xerrades informatives
d’orientació
universitària

56

tallers Linnk
realitzats

centres
educatius

2.422 725 2.994
estudiants atesos al
Saló de l’Ensenyament

estudiants atesos
a la Jornada de
Portes Obertes

participants

fòrums de talent
sectorials

EmprenedorIa unIversItàrIa

sessions
d’orientació
professional

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

I2

sessions del
programa Skills

campus vIrtual
Impuls d’espais virtuals d’aprenentatge
per a estudis presencials, semipresencials
i on-line.

Weekend
Challenge

I.843 I29
aules virtuals
corresponents
a assignatures
de grau i màster

Tallers Linnk

I0

ofertes de pràctiques publicades

447

Fires i portes obertes

vídeos creats
com a material
didàctic
multimèdia

Xarxa
d’universitats
emprenedores

Programa
Explorer
Programa d’emprenedoria
per a joves. El projecte
guanyador va ser Dr. Air, una
proposta adreçada als agricultors,
per mantenir en òptimes
condicions els conreus
mitjançant drons.

La xarxa es constitueix
inicialment amb vuit
universitats de l’Argentina,
Xile, el Perú i Colòmbia, a
més del TecnoCampus.

Un intens cap de
setmana en què van participar
49 estudiants desenvolupant
10 projectes.
El guanyador va ser el projecte
Mr. Bin: un cubell d’escombraries
intel·ligent que fomenta
el reciclatge mitjançant la
gamificació.

Projecte
Guanyador

Diowl
Barcelona

Premi
Creatic

a l’Emprenedoria
Universitària

Creació d’una marca de
roba interior, amb un fort
component en disseny i
comercialització via web.

Desembre Premi a DOS
ESTUDIANTS EMPRENEDORs

Gener EL TECNOCAMPUS
SE SUMA AL PROJECTE MAGNET

Mariam Ayadi, graduada en Marquèting i Comunitats Digitals, i Nil
Mandri, estudiant del grau en Enginyeria Electrònica, es van endur els
3.000 euros en quedar finalistes en la modalitat Idea dels premis UPF
Emprèn, convocats pel Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.
El premi el van guanyar amb el projecte WiPass, un dispositiu tecnològic
que permet connectar-se a xarxes wifi sense contrasenya.

El TecnoCampus participa des del gener del 2018 en el projecte Magnet,
impulsat per la Fundació Jaume Bofill, que té per objectiu acompanyar
els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu
en aliança amb una institució. Aquesta vegada el TecnoCampus serà el
centre de referència en el procés de transformació educativa de l’escola
Rocafonda de Mataró.

VIda unIversItàrIa

recerca

8
43
25

grups de recerca

publicacions científiques

publicacions en revistes
indexades

33

publicacions presentades
en congressos de recerca

Esport universitari

374
II3

inscrits a l’abonament esportiu

estudiants que han participat
en els campionats de futbol

3I

guanyadors de medalles als
campionats esportius universitaris

Associació
d’Estudiants del
TecnoCampus

2.000

estudiants que han participat
en activitats organitzades per
l’associació

I0

comissions

Solidaritat

Club d’Avantatges

3I8
proveïdors

I7
I2

voluntaris participants

entitats participants
a la Fira Solidària

Campus saludable
Es van organitzar unes 25
activitats i dinàmiques per
fomentar els hàbits saludables
entre la comunitat universitària.

Lliga de debat
Activitat en la qual equips
universitaris i de centres de
secundària van perfeccionar
l’oratòria i van competir entre ells.

2I

estudiants participants

Colla castellera
Els Passerells del TecnoCampus,
colla formada per uns 130
estudiants, van participar en vuit
diades castelleres, de les quals dues
es van celebrar al TecnoCampus.

Projectes
obtinguts per
la Fundació
TecnoCampus

27
847.444 €
projectes concedits

finançament obtingut

I0

recerca, transferència
i cultura científica

4
I3

àmbit educatiu

suport a l’empresa i
l’emprenedoria

Febrer Som Hackathon
i sostenibilitat

Març UNES TRENTA NOIES
participen en la Hackgirl

Del 8 al 10 de febrer es va celebrar una hackathon
centrada en com gestionar de manera més viva i
sostenible l’espai públic. El premi a la millor idea
va ser per a una plataforma que potencia
l’ocupació de l’espai públic amb esdeveniments
culturals proposats per la ciutadania.

La HackGirl, primera hackaton en femení, va reunir una trentena
de noies d’entre 12 i 18 anys que van treballar propostes
tecnològiques per millorar la recollida de residus. Estudiants de
l’Escola Superior Politècnica van acompanyar les participants, que
també van assistir a tallers de dinamització de projectes, prototipatge
d’aplicacions, disseny 3D i programació i robòtica.

Empresa e
El TecnoCampus gestiona
programes de suport
a l’emprenedoria, la
internacionalització, la
innovació i la cerca de
finançament. El parc, amb 120
empreses allotjades, ha assolit
el nivell de plena ocupació, i
representa un motor d’activitat
econòmica per al territori.

I20 8I8 98% 20 4
empreses
allotjades al parc

treballadors de les
empreses del parc

ocupació
del parc

empreses a
la Incubadora

EmprenedorIa

Centre de
Congressos

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.

579 82 8I
emprenedors atesos

entitats
allotjades

· Pimec
· Delegació
de la Cambra
de Comerç
· Fagem
· Gentic

empreses creades

sessions formatives

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.

Premis
Creatic 2018
Projectes guanyadors

1r premi (12.000 €)

WiPass

472
29.277
actes realitzats

assistents

Mariam Ayadi i Nil Mandri
Dispositiu electrònic que permet als
usuaris connectar-se a la xarxa wifi
sense la necessitat de contrasenyes.
2n premi (6.000 €)

ZER Collection
Ane Castro i Núria Costa
Marca de roba confeccionada amb
tècniques de fabricació digital per
generar peces sense residus.

4I

empreses
constituïdes

3r premi (3.000 €)

Evix

Marc Millet, Nil Oleaga i Lucas Llobet
Sistema de protecció de la columna
cervical per a ciclistes consistent en un
kit d’airbag per acoblar al casc.

Abril SEGONA EDICIÓ DEL
PROGRAMA REIMAGINE TEXTILE

Maig 18 ESTUDIANTS reben
LES BEQUES ON THE MOVE

Quinze projectes van participar en la segona edició del programa d’alt
rendiment i d’acompanyament per a emprenedors Reimagine Textile.
Aquesta iniciativa, finançada per la Unió Europea, forma part del projecte
estratègic del mateix nom amb què, mitjançant diverses iniciatives,
s’aposta per la indústria tèxtil del Maresme a través de la transferència
de coneixement, la tecnologia i la innovació.

Divuit estudiants van rebre de mans del director general del
TecnoCampus, Josep Lluís Checa, i del conseller delegat de Sabadell
Consumer Finance, Miquel Costa, les beques On The Move, que els
permetran fer estades en universitats de països de fora de la Unió
Europea. Checa i Costa van destacar que l’experiència de cursar part dels
estudis a l’estranger és valuosa tant en el pla personal com professional.

emprenedorIa
TIC

43%

Empreses del parc
segons el sector
d’activitat
Salut i
benestar

I2%

Empreses del parc
segons el nombre
de treballadors

Serveis a
empreses

I8%

Entre 5 i 30
treballadors

54

Menys de
5 treballadors

63

Indústria

I2%

Audiovisual

6%

Altres

9%

Més de
50 treballadors

2

Entre 31 i 50
treballadors

1

ServeIs de creIxement empresarIal
Oficina Mataró
Empresa

Programes d’acceleració
sectorials

International
Business Network

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.

S’han posat en marxa nous programes sectorials d’acceleració
empresarial: de salut (Kenko), amb
3 start-ups, i tèxtils (Reimagine
Textile), amb 15 iniciatives.

Punt de trobada on s’aborden coneixements i experiències al voltant de
la internacionalització.

2.534
tràmits municipals
realitzats

540

llicències d’activitat
gestionades

Programa Go Global
L’abril del 2019 finalitza la segona
edició amb 5 empreses participants,
i el maig es posa en marxa la tercera.
L’empresa Sigma IP realitza un softlanding a Lispolis, parc portuguès
que forma part de la xarxa de parcs
internacionals que col·laboren amb
el TecnoCampus.

Reempresa
Programa que fomenta la continuïtat
d’empreses que són viables econòmicament i que cerquen un relleu en la
propietat i direcció. El 2018 es van
gestionar 48 casos i es van assolir 14
casos d’èxit. El TecnoCampus va ser
premiat per la Diputació de Barcelona, per tercer any consecutiu, com el
centre Reempresa de Catalunya amb
més casos d’èxit.

Cooperatextil
Plataforma digital que aglutina la
capacitat productiva tèxtil de la
província de Barcelona. Hi estan
adherits 605 tallers i empreses de
serveis tèxtils, amb 101.208 usuaris,
i al llarg del 2019 s’han gestionat un
total de 141 demandes de fabricació.

Reimagine Textile
Amb el suport del Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial PECT
i de la Diputació de Barcelona, s’ha
desplegat una triple direcció: suport
a l’emprenedoria d’innovació tèxtil/
moda, incubadora i acceleració
corporativa.

Juny premiat un PROJECTE
que uneix agricultura i drons

Juliol es renova el programa
de beques per a estudis de grau

Un projecte que utilitza tecnologia de drons per ajudar els agricultors a
mantenir sans els cultius és la millor idea del programa d’emprenedoria
universitària Explorer al TecnoCampus. És el tercer any consecutiu que
el TecnoCampus acull el programa amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Els estudiants Alex Tello, Genís Arias i Xavier Sánchez són els
autors d’aquesta iniciativa, que porta per nom Dr.Air.

S’instauren modalitats que finançaran el 100%, el 75%, el 50% o el 25%
del preu de la matrícula del curs 2019-20. L’import que la Fundació hi
destinarà creixerà de manera substancial, i passarà de 74.000 a 98.000
per a alumnes de primer curs. Aquestes beques es renoven cada curs, fins
que l’estudiant acaba els estudis, de manera que entre noves beques i
renovacions el TecnoCampus hi destina més de 300.000 euros anuals.

La FundacIó
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
pel que fa a les magnituds econòmiques com pel que fa als professionals que hi treballen.
La Universitat Pompeu Fabra és la institució de referència pel que fa als estudis universitaris.
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Faura Casas, Auditors Consultors, S.L.
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Patronat

Senat

Òrgan de govern

Òrgan consultiu

Comitè
de Direcció
Òrgan executiu

Presidència

Presidència

David Bote Paz
Alcalde de Mataró

Representants
d’organitzacions sindicals

Vicepresidències

CCOO
Gonzalo Plata Jiménez

Alícia Romero Llano
Diputada al Parlament de Catalunya
(designació municipal)
Montserrat Garrido Romera
Vicepresidenta del Consell
Comarcal del Maresme
(designació comarcal)
Vocals
Representants de l’Ajuntament
Pilar González Agàpito
Ana Caballero Torres
José Manuel López González
Francesc Teixidó i Pont
Carles Porta Torres
Sergi Morales Díaz
Dolors Guillén Mena
Cristina Sancho Rodríguez
Representants d’organitzacions
empresarials
Fundació Iluro
Jordi Surinyach Romans

UGT
Lluís Torrents Díaz
Fundació EURECAT
Xavier Torra Balcells
Senat TecnoCampus
Joaquim Esperalba Iglesias
Andreu Comajuncosas Fortuño
Antoni Aguilar Vidal
EPEL Parc TecnoCampus Mataró
Miquel Àngel Vadell Torres
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

Universitat Pompeu Fabra
Carles Ramió Matas

Director de Serveis Econòmics i
interventor de fons de l’Ajuntament
de Mataró
Josep Canal i Codina

FAGEM
Roser Moré Roy

Gerent de l’Ajuntament de Mataró
Antoni Merino Orejón

PIMEC
Joan Pera Gallemí

Director general de
la Fundació TecnoCampus
Josep Lluís Checa López

GENTIC
Albert Cortada Manchado

Joaquim Esperalba Iglesias
Escollit per votació entre
els membres del Senat

Josep Lluís Checa López
Director general

Vicepresidència

Ester Bernadó Mansilla
Directora de l’Escola
Superior Politècnica

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

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

Vocals

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

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
Guillermo Álvarez Martínez
Sara Atienza Rodríguez
Max Faro Ballester
Vocals designats entre l’alumnat
i la comunitat Alumni del
TecnoCampus
Xavier Camps Casas
Juan Carbonell Junyent
Joaquim Pons Juli
Daniel Martín Ruíz
Vocals designats entre empreses
i institucions vinculades a la
Fundació
Pilar González-Agàpito
Josep Comas Valls
Xantal Oller Soler
Vocals designats entre
personalitats notòries
del territori

Montserrat Vilalta Ferrer
Directora de Serveis
i Projectes Universitaris
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

Comissió
permanent
Òrgan de gestió
David Bote Paz
President
Josep Lluís Checa López
Director general
Alícia Romero Llano
Joaquim Esperalba Iglesias
Antonio Merino Orejón
Designació de Presidència

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

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

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

