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salutacIons
El curs 2020-21 ha estat marcat, com
l’anterior, per la pandèmia del covid-19.
El TecnoCampus ha demostrat un curs
més una gran capacitat per adaptar-se
a aquest context. La major part de les
activitats del curs passat, des de la docència fins a les sessions adreçades a les
empreses, es van haver de fer en modalitat online. Això ha esta possible gràcies a
l’esforç de tot el personal de la Fundació
TecnoCampus Mataró-Maresme, i a la
predisposició d’estudiants i empresaris,
conscients de les especials dificultats que
una situació d’aquest tipus comporta.
La ciutat, a través del Pla per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró, ha
articulat respostes a la crisi econòmica
que han patit famílies i empreses. En
el cas del TecnoCampus, les Beques
Covid-19, adreçades a estudiants, s’han
convocat per segon curs consecutiu.
Les xifres d’estudiants matriculats i
d’empreses allotjades al parc demostren
la confiança en una institució com el
TecnoCampus, que el 2020 ha celebrat
els deu anys des de la inauguració; una
dècada durant la qual s’ha convertit en
un actor central en la vida econòmica i
social de Mataró. Afrontem amb il·lusió
els reptes de futur d’aquesta història
d’èxit col·lectiu que és el TecnoCampus.

L’edició del llibre TecnoCampus, una
història d’èxit, publicat amb motiu del
desè aniversari del parc, ha coincidit
amb una pandèmia d’abast mundial que
ha sacsejat la vida econòmica i social.
En aquest context, les fites assolides al
llarg d’una dècada ens mostren el camí
a seguir els propers anys. Cal ser ambiciosos a l’hora de marcar noves fites per
al parc, i al mateix temps tots els que en
formem part hem d’estar orgullosos del
que s’ha aconseguit.
L’impacte del covid-19 en la institució ha
estat indubtable. La conseqüència més
evident és que la vida del parc, l’empresarial i la universitària, s’ha hagut de fer
virtual, com demostra un senzill repàs de
la cronologia que acompanya aquesta
memòria. La confiança demostrada per
part d’universitaris i empresaris en la capacitat del TecnoCampus per adaptar-se
a aquest nou context ens ha de permetre
afrontar el futur amb confiança. A poc a
poc el parc –aules, empreses, espais d’esbarjo...– anirà recuperant la normalitat,
en la mesura que el control de la pandèmia ho faci possible. Serà el moment
de fer recompte de danys, però també
d’encarar nous reptes que facin que la
segona dècada de vida del parc sigui tan
reeixida com la primera.

David Bote,
alcalde de Mataró
i president de la
Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme

Josep Lluís Checa,
director general
de la Fundació
TecnoCampus
Mataró-Maresme

El TecnoCampus
en xIfres
Acadèmia
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centres universitaris

titulacions de graus
i màsters universitaris oficials

3.660
88,7%
estudiants matriculats

d’estudiants de grau que
escullen el TecnoCampus
en primera opció

II9

universitats amb les quals
s’han firmat convenis
de col·laboració

I.476

ofertes de pràctiques publicades

Empresa
i emprenedoria

I06
727
20
I39

empreses allotjades

treballadors al parc

empreses a la incubadora

actes realitzats al
Centre de Congressos

88

empreses creades

Un llibre
“sensorial”
pels 10 anys
del TecnoCampus
Amb el títol TecnoCampus, una
història d’èxit, el volum, coordinat
pel periodista Joan Salicrú i amb el
disseny de Manuel Cuyàs, repassa
la primera dècada de vida del
complex universitari i empresarial
de la capital del Maresme, amb
una concepció i un disseny
innovadors, d’acord amb l’esperit
del parc tecnològic. Al llarg de
les 171 pàgines hi trobareu un
còmic que recull el dia a dia del
parc, entrevistes a empresaris i
estudiants, i fotografies en 3D,
entre d’altres. No us el perdeu!
El podeu adquirir a la pàgina
https://shop.tecnocampus.cat

EstudIs
El curs 2020-21 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 quatre màsters
universitaris i onze postgraus i
màsters propis, tots amb el segell de
qualitat de la Universitat Pompeu
Fabra, primera universitat de l’Estat
i la quarta de l’àmbit europeu en
l’U-Multirank, classificació que
promou la Unió Europea.
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centres
universitaris

titulacions
oficials
de grau

titulacions
oficials
dobles
de grau

4
II

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 de
Ficció Cinematogràfica

· 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 en Emprenedoria
i Innovació

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

· Màster en Logística, Cadena
de Subministrament i Negocis
Marítims

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

· Postgrau en Direcció i Gestió
Públiques

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

· Postgrau en Gestió de
Cooperatives i Empreses
d’Economia Social
· Postgrau en Social Media
i Màrqueting Digital
· Postgrau en Comptabilitat
Financera

Escola Superior de Ciències de la Salut
Estudis de grau

Estudis de màster i postgrau

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

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

· Fisioteràpia

· Màster en Entrenament Personal
i Readaptació Fisicoesportiva

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

· Postgrau en Atenció a la Persona
en el Procés Quirúrgic
· Postgrau en Especialització
en el Pacient amb Ferida de
Cicatrització Complexa.
Ferida Crònica
· Seguretat del Pacient

curs

Setembre Acord amb el ConsorcI
SanItarI del Maresme

Activitats
destacades

El Consorci Sanitari del Maresme (CsdM) i la Fundació TecnoCampus
van signar un acord de col·laboració per a l’impuls de la investigació,
l’emprenedoria i el creixement empresarial en l’àmbit del sector de la salut.
Aquest conveni s’emmarca en l’acord de col·laboració que ja mantenen
ambdues entitats en l’àmbit de la docència i les pràctiques en el grau
d’Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus.

2020-2I

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.

3.660

860 88,7% 6I8
estudiants
de grau
de nou accés

estudiants
de grau

I85

Escola Superior
Politècnica

Escola Superior de Ciències
Socials i de l’Empresa

I.239 I.332

Escola Superior
de Ciències de la Salut

904

9%

6%

Vallès Oriental

Vallès
Occidental

alumnes de màster
i postgrau

Estudiants de grau per centres

titulats de grau
que han acabat
els estudis el curs
2020-21

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

estudiants matriculats

3.475

estudiants de grau
que escullen el
TecnoCampus en
primera preferència

4%

30%

39%
Maresme

Barcelonès

9%

Baix
Llobregat

altres comarques

3%

fora de Catalunya

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.

II9

universitats
de 34 països
amb les
quals tenim
conveni

Estudiants
incoming

Convenis SICUE
a Espanya

Estudiants
outgoing

Convenis
Erasmus

Estudiants
que han rebut
la beca Erasmus

Convenis amb
universitats de la
resta del món

44
25

23
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85
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Octubre actes de
graduacIó de graus

Novembre LlIurament
dels premIs CreatIc 2020

Entre els dies 2 i 8 d’octubre es van celebrar a
l’Auditori del Centre de Congressos els actes
de graduació de la promoció 2019-20 dels
tres centres universitaris del parc. Aquests
actes es van haver de suspendre al juliol com a
conseqüència de la pandèmia del covid-19.

La Nit de l’Emprenedoria 2020 es va celebrar el 19 de novembre
en una gala televisiva transmesa per YouTube. El premi amb major
dotació, el Creatic a la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la
tecnologia i la innovació, va recaure en Gau3di, una empresa que
porta la manufactura additiva de metall (MAM), coneguda com a
impressió 3D metàl·lica, a la indústria dels motlles.

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.476
ofertes de pràctiques gestionades

335

8

980

74

ofertes laborals
publicades

convenis de cooperació
educativa gestionats

27

Fires i portes obertes

Tallers Linnk

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.

6

jornades i fires
d’orientació
universitària

6I

429

estudiants informats
a la setmana
informativa de març

sessions
d’orientació
professional

I.008

centres
participants

920

estudiants presencials
i online a les jornades
de portes obertes d’abril

participants

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

Som
Hackathon

Centrada en la
construcció de solucions
tecnològiques per
al consum local i
responsable.

Xarxa

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

aules virtuals
corresponents
a assignatures
de grau i màster

tallers Linnk
realitzats

fòrums de talent
sectorials

sessions del
programa Skills

I.24I

52 35

xerrades
d’orientació
universitària

I74

vídeos creats
com a material
didàctic
multimèdia

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

PreIncubadora

Projecte
Guanyador

Bizer Swimwear

Premi
Creatic

a l’Emprenedoria
Universitària

Presentat per les estudiants
del doble grau d’Administració
d’Empreses i Gestió de la
Innovació i Màrqueting i
Comunitats Digitals
Judith Fernández i Lidia
Fernández.

Programa gratuït de
localització i acompanyament
de projectes d’emprenedoria
universitària provinents del
TecnoCampus. Ofereix un
espai de treball en un entorn
empresarial, acompanyament
personalitzat i xarxa
de contactes.

Desembre Prova pIlot
del programa Demola

Gener Onze estudIants reben
les beques Talent

La Generalitat, la Universitat Pompeu Fabra i el TecnoCampus van
presentar el programa Demola Catalunya, que té com a finalitat afavorir
un canvi de mentalitat que permeti la connexió entre l’acadèmia i el
sector productiu i econòmic, i la creació d’ocupació i la incorporació
d’activitats innovadores a les pimes. La prova pilot del programa en
l’àmbit català es va fer durant el curs 2020-21 al TecnoCampus.

El TecnoCampus va atorgar a onze estudiants de primer curs de grau les
Beques Talent, destinades a reconèixer la trajectòria acadèmica prèvia
a l’accés a la Universitat. Convocades gràcies al suport de la Universitat
Pompeu Fabra, aquestes beques estan dotades amb 2.400 euros
cadascuna, i se’n convoquen un total de 17: una per a cada titulació que es
pot cursar al TecnoCampus. L’acte es va celebrar de manera telemàtica.

Beques

85

260
ajuts concedits
per la Generalitat
(CURS 2019-20)

695

beques concedides
pel Ministeri
d’Educació, Cultura
i Esports

beques TecnoCampus
per a estudiants de grau

Ajuts
covid-19

recerca

I3

2

II

2

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

beques Talent al millor
expedient acadèmic
de cada grau

beques On the Move
per a estudiants
amb places d’intercanvi
i mobilitat

destinats per l’Ajuntament de Mataró a ajuts covid-19

VIda unIversItàrIa
Esport universitari

I38
3

inscrits a l’abonament esportiu

estudiants que han participat
en els campionats de futbol

Associació
d’Estudiants
del TecnoCampus

856
2 I4
noves altes de socis

noves
comissions

total de
comissions

Club d’Avantatges

345
438
proveïdors

ofertes

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

I0

estudiants
participants

grups de recerca

publicacions científiques
beques
concedides
per empreses
· Aqua Hotel
· Golden Hotels

I23 I79.033 €
ajuts concedits a
estudiants de grau

8
66
4I

Campus Saludable
La unitat de Campus Saludable
i Sostenible ha desenvolupat
6 accions en els àmbits de la
promoció de l’activitat física,
l’alimentació, el benestar i la
sostenibilitat. 36 estudiants han
format part de la comissió.

publicacions en revistes
indexades

43

publicacions presentades
en congressos de recerca

Projectes
obtinguts per
la Fundació
TecnoCampus

3I

projectes concedits

I.384.642 €
de finançament obtingut

8

de recerca, transferència
i cultura científica

7
I6

de l’àmbit educatiu

de suport a l’empresa
i l’emprenedoria

Febrer Càtedra
d’EconomIa CIrcular

Març Jornades
cientÍfIques de Mataró

El 5 de febrer es va presentar la tercera càtedra universitat-empresa del
TecnoCampus. Es tracta de la càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat,
que s’afegeix a les ja existents: Envelliment i Qualitat de Vida, i Economia
Social i Cooperativa. Neix de l’impuls dels dos patrons: Aigües de Mataró
–companyia pública de l’Ajuntament de Mataró– i el Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

El TecnoCampus no va faltar a la cita de les 18es Jornades Científiques de
Mataró, una iniciativa de diversos professors de la ciutat per promoure
la ciència. Les circumstàncies de la pandèmia van obligar a adoptar-ne un
format online, i l’acte d’entrega dels premis es va fer a través de Mataró
Audiovisual. El TecnoCampus va patrocinar els premis als millors treballs
audiovisuals realitzats per alumnes.

Empresa e
El TecnoCampus gestiona
programes de suport
a l’emprenedoria, la
internacionalització, la
innovació i la cerca de
finançament. El parc, amb 106
empreses allotjades, ha assolit
el nivell de plena ocupació i
representa un motor d’activitat
econòmica per al territori.

I06 727 90% 20 4
empreses
allotjades al parc

persones treballadores a les
empreses del parc

d’ocupació
del parc

empreses a
la Incubadora

EmprenedorIa

Centre de
Congressos

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

53 526 88
sessions
formatives

entitats
allotjades

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

persones emprenedores ateses

empreses creades, que han
suposat una
inversió de
2.202.000 €.
152 llocs
de treball
generats

Premis
Creatic 2020
Projectes guanyadors

Premi Creatic 2020 a la millor
iniciativa empresarial en l’àmbit
de la tecnologia i la innovació

I39
7.605
actes realitzats

assistents

Gau3di
Premi Creatic 2020 al millor
projecte amb impacte social

Sycai Medical
Premi Creatic 2020 a la millor
iniciativa liderada per dones

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 formalitzar els tràmits de constitució de
societats i altes d’activitat.

Enigmas Tour

53

empreses
constituïdes

ABRIL La Som Hackathon,
en format onlIne
51 estudiants de batxillerat, de cicles formatius i de
la Universitat van participar a la Som Hackathon, que
organitzen el TecnoCampus, l’Ajuntament de Mataró i la
cooperativa Som Mobilitat amb el patrocini de l’empresa
Adevinta. L’esdeveniment es va centrar en la construcció de
solucions tecnològiques per al consum local i responsable.

Millor projecte
d’emprenedoria universitària

Bizer Swimwear
Millor projecte emprenedor
en l’àmbit de la Formació Professional

Prosystem

Maig VuIt empreses,
seleccIonades per al 4YFN

El mes de maig es van seleccionar les vuit start ups que van
participar a l’esdeveniment 4YFN, vinculat al Mobile World
Congress. Les start ups tecnològiques escollides van ser Alta
Guardia, Enigmas Tour, Evix, GraphenicaLab, Inviertis, Rollyhoo
i Vendfyi Wipass, centrades en els àmbits de fintech, blockchain,
intel·ligència artificial, IOT, big data, mòbil i TIC.

emprenedorIa
TIC

47%

Empreses del parc
segons el sector
d’activitat
Indústria
Audiovisual

5%

8%

Menys de
5

66

Serveis a
empreses

I6%

Salut i
benestar

9%

Entre 5 i 30

Tèxtil

37

I0%

Empreses del parc
segons el nombre
de persones
treballadores

Altres

5%

Entre 31 i 50

I

Més de
50

2

ServeIs de creIxement empresarIal
Atenent la crisi
viscuda arran del covid-19
Amb la voluntat de continuar prestant servei a les empreses i persones
emprenedores del territori, el 16 de
març de 2020 es posa en marxa un
espai digital per donar resposta de
manera centralitzada a les necessitats
sobrevingudes per aquesta crisi,
acostar al màxim la informació i
donar suport en l’accés a les diferents
mesures impulsades per les administracions, oferint informació, orientació i assessorament a les pimes.

3.269 I.0II
visites de consulta

assessoraments
personalitzats

Oficina Mataró Empresa

Programa Go Global

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.

Es reorienta el programa per oferir serveis adaptats a les necessitats de l’empresa i s’incorpora
com un servei permanent.
Hi participen 4 empreses.

Programes
d’acceleració sectorial

Xarxa internacional
de parcs tecnològics

Es posa en marxa un nou programa d’acceleració empresarial en
el vertical salut, Starthealth, amb
10 start ups participants.

Signatura dels convenis amb el
parc tecnològic de la UdeC de
Xile i amb el de Lispolis.

Reimagine Textile

International Business
Network

Suport a l’emprenedoria d’innovació tèxtil, incubació de start
ups i acceleració corporativa per
transformar la indústria.

Es consolida la xarxa com a punt
de trobada d’empreses. S’organitzen 3 jornades amb un total
de 68 empreses participants.

Reempresa
Programa que fomenta la
continuïtat d’empreses que són
viables econòmicament i que
cerquen un relleu en la propietat. Es van realitzar 66 processos
de negociació amb 12 casos
conclosos amb èxit, fet que va
comportar mantenir 48 llocs de
treball. El TecnoCampus va ser
premiat per la Diputació com el
centre amb més casos d’èxit.

***
Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa, acredita
el TecnoCampus com a entitat
territorial de suport a la internacionalització.

Juny Nova edIcIó
de la HackGIrl

Juliol PartIcIpacIó d’un equIp
del Tecnocampus a Motostudent

El TecnoCampus va acollir el 12 de juny la segona edició de la
HackGirl, en la qual 33 noies d’entre 12 i 18 anys van crear solucions
tecnològiques a reptes actuals i de futur partint del model de
producció i consum de l’economia circular. Organitzades en set grups,
les participants van treballar en les propostes a partir de les 10 h i fins
a les 18 h, moment en el qual es va celebrar l’entrega de premis.

Estudiants i graduats del TecnoCampus van participar per primera vegada a
Motostudent, la competició internacional de motociclisme per a estudiants
universitaris. Sota el nom de Bytemaster TecnoCampus Racing Team, l’equip va
competir del 15 al 18 de juliol a MotorLand a l’Aragó i va aconseguir enfilarse a la desena posició mundial i a la quarta de l’àmbit espanyol. L’empresa
Bytemaster i el TecnoCampus són els dos patrocinadors d’aquesta iniciativa.

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
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.

Personal docent
i investigador

I04
80
I03
287

Escola Superior
Politècnica

Personal
d’administració
i serveis

I6
39
36
9I

Serveis
empresarials

Escola Superior
de Ciències Socials
i de l’Empresa

Ingressos

2I,8 M€

Total

Serveis
generals

Formació contínua

880.043 €

5%

II%
2%
4%

Serveis a empreses

435.805 €
Altres ingressos

2.3I2.726 €
Subvencions

I.I67.900 €

78%

Serveis
universitaris

Escola Superior
de Ciències de la Salut

Formació reglada

I7.0I3.577 €

Despeses

6%

I.495 €
Personal

2I,7 M€
I% 2%

Ingressos financers

I2.68I.785 €
Serveis exteriors

6.884.I96 €

58%

Tributs

66.567 €
Ajuts concedits

I.295.534 €

Total

Morositat, deterioraments

Personal
per gènere

50% 50%
Dones

Homes

286.045 €

32%
Comptes auditats per l’empresa
Faura Casas, Auditors Consultors, SL

Amortitzacions

535.743 €
Despeses financeres

2I.520 €

Òrgans de govern I de gestIó
a 31 de juliol
de 2021

Patronat
Òrgan de govern

Comissió
Permanent

Comitè
de Direcció

Òrgan de govern

Òrgan executiu

Presidència
David Bote Paz
Alcalde de Mataró

Representants
d’organitzacions sindicals

David Bote Paz
President

Josep Lluís Checa López
Director general

Vicepresidència local

CCOO
Gonzalo Plata Jiménez

Alícia Romero Llano
Ajuntament de Mataró

Josep Lluís Checa López
Director general

UGT
Lluís Torrents Díaz

Vicepresidència comarcal

Fundació EURECAT
Jaume Ferrús i Estopà

Alícia Romero Llano
Joaquim Esperalba Iglesias
Francesc Teixidó i Pont
Sergi Morales Diaz
Antonio Merino Orejón
Designació de Presidència

Ester Bernadó Mansilla
Directora de l’Escola
Superior Politècnica

Joaquim Arnó Porras
Consell Comarcal del Maresme
Vocals
Representants de l’Ajuntament
Anna Caballero Torres
Francisco Javier Garcia Gerpe
Pilar González-Agàpito
Dolors Guillén Mena
José Manuel López González
Sergi Morales Diaz
Carles Porta Torres
Francesc Teixidó i Pont
Representants d’organitzacions
empresarials
Fundació Iluro
Jordi Surinyach i Romans

Senat TecnoCampus
Joaquim Esperalba Iglesias
Andreu Comajuncosas Fortuño
Antoni Aguilar Vidal
EPEL Parc TecnoCampus Mataró
Noèlia Rodríguez Clavellina
Representant a proposta
de la Presidència
Ramon Cunillera Grañó

Òrgan consultiu

Assistents amb veu i sense vot

Presidència

Secretari del Patronat
Pedro Alcántara-Garcia Briones

Joaquim Esperalba Iglesias
Escollit per votació entre
els membres del Senat

Vicesecretari del Patronat
Javier Alcántara-Garcia Ferrero

Universitat Pompeu Fabra
Carles Ramió Matas

Interventor de l’Ajuntament
de Mataró
Josep Canal i Codina

FAGEM
Roser Moré Roy

Gerent de l’Ajuntament de Mataró
Antonio Merino Orejón

PIMEC
Joan Pera Gallemí

Director general
de la Fundació TecnoCampus
Josep Lluís Checa López

GENTIC
Albert Cortada Manchado

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
Ulises Agudo Torrijos
Maria Ballesta Alba
Sergi Cuduñet Marsal
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-Agàpito
Josep Comas Valls
Xantal Oller Soler
Vocals designats entre
personalitats notòries
del territori

Josep M. Raya Vílchez
Director de l’Escola Superior
de Ciències Socials i de l’Empresa
Carme Rosell Moreno
Directora de l’Escola Superior
de Ciències de la Salut
Montserrat Vilalta Ferrer
Directora de Serveis
i Projectes Universitaris
Claudia Danesi Carreras
Directora de Transferència,
Innovació i Empresa
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 d’Infraestructures

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
Correcció: Coloma Moreno

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

