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Com a alcalde de la ciutat, és un orgull constatar que el TecnoCampus és un projecte viu, en evolució, 
i alhora plenament consolidat. Les xifres que trobareu en aquesta Memòria del curs 2015-2016 ens 
mostren una institució amb bona salut en les dues grans branques d’activitat: el parc tecnològic i 
empresarial i el campus universitari. Pel que fa al parc, tenim un centenar llarg d’empreses que hi estan 
instal·lades, que creen ocupació i que són una realitat del que fa uns anys anomenàvem “nova economia”: 
aquella que es basa en la tecnologia, el talent i la innovació. Pel que fa al campus universitari, hem 
consolidat Mataró com a ciutat universitària, amb gairebé 3.000 estudiants el curs passat. Ens trobem en 
plena revisió estratègica del futur de Mataró i, també, del TecnoCampus. Volem definir un ambiciós pla 
de treball des d’ara i fins al 2022 amb el consens d’entitats, agents socials i ciutadans. El TecnoCampus 
ha de jugar, sens dubte, un paper protagonista en aquesta reflexió estratègica, i ha de ser un instrument 
fonamental per construir una societat més pròspera i justa.

David Bote, alcalde de Mataró

El 2015 vaig tenir l’honor d’agafar el relleu d’en Miquel Rey a la presidència de la Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme, i des de llavors han estat uns mesos molt intensos però molt satisfactoris. La feina feta 
i la gestió dels objectius ha sembrat les llavors que avui recollim i que ens posicionen com un centre de 
referència, tant en l’àmbit acadèmic com en l’empresarial.
Tenim un  parc que ha superat el centenar d’empreses, una incubadora de projectes d’alt nivell i programes 
d’acceleració, creixement i emprenedoria que ens fan referents a tota la comarca i més enllà. En l’àmbit 
acadèmic, el suport i la complicitat de la Universitat Pompeu Fabra són fonamentals per consolidar el 
nostre model universitari, que volem dotar d’un major caràcter internacional els propers anys. L’ampliació 
de l’edifici universitari amb un nou aulari ens mostra que estem en constant creixement i que el mercat ens 
demana seguir endavant. Ara, amb aquest model consolidat, ens tornem a plantejar nous reptes de futur per 
seguir avançant. Acompanyeu-nos per fer-los possibles!

Dolors Guillén, presidenta de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme

Aquesta memòria que us lliurem il·lustra el que avui és el TecnoCampus: un espai de desenvolupament 
personal i professional que situa Mataró al món i al mapa de ciutats actives en la nova economia del 
coneixement. Les dades que teniu a les mans són el millor indicador d’aquesta realitat, que 
es consolida gràcies a la tenacitat de centenars de persones obstinades a aprendre, fer recerca, innovar 
i fer realitat els seus somnis. El parc és ple i amb llista d’espera, i ja pensem a ampliar-lo; quant als centres 
universitaris, de nou superen el total de matriculats respecte a l’any anterior. Els serveis de suport i creació 
d’empresa indiquen una activitat creixent en un entorn econòmic més favorable. El Pla estratègic 2012-
2016 s’ha assolit amb un èxit innegable. Però és quan les coses van bé que hem de saber veure el canvi i 
preparar-nos. Els nous reptes són de gran envergadura, i queda molt a fer per esdevenir un veritable motor 
per al creixement econòmic i el progrés social. El nou Pla estratègic 2017-2022 és l’instrument que el 
proper any ens ha de guiar en aquest camí. 

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

Benvinguda

El TecnoCampus és un parc tecnològic i universitari impulsat
per l’Ajuntament de Mataró. La Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme és l’organisme encarregat del seu govern i 
el seu desenvolupament estratègic. La integració d’un campus 
universitari vinculat a la Universitat Pompeu Fabra i d’un 
parc tecnològic i empresarial és el principal tret diferencial 
del TecnoCampus, que aposta per l’emprenedoria i per la 
formació de qualitat vinculada al teixit productiu del territori. 
La missió del TecnoCampus és esdevenir un element territorial 
de suport a la generació de riquesa i creixement econòmic.

Acadèmia

Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme



El TecnoCampus és un parc tecnològic i universitari impulsat
per l’Ajuntament de Mataró. La Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme és l’organisme encarregat del seu govern i 
el seu desenvolupament estratègic. La integració d’un campus 
universitari vinculat a la Universitat Pompeu Fabra i d’un 
parc tecnològic i empresarial és el principal tret diferencial 
del TecnoCampus, que aposta per l’emprenedoria i per la 
formació de qualitat vinculada al teixit productiu del territori. 
La missió del TecnoCampus és esdevenir un element territorial 
de suport a la generació de riquesa i creixement econòmic.

Empresa

Salut  
i benestar Tecnologia

Tres àmbits d’actuació

3 
Centres universitaris

17 
Titulacions oficials  
de graus i màsters

2.915 
Estudiants matriculats

81,7% 
Alumnes que escullen el  
TecnoCampus en 1a opció

6 
Grups de recerca

82 
Publicacions  
de professorat

751 
Convenis de col·laboració 
universitat-empresa

277.291€ 
Recursos destinats  
a la recerca

120 
Empreses i institucions 
allotjades

720 
Treballadors al parc

18 
Empreses a la incubadora

60 
Empreses start-up  
creades

220 
Personal docent  
i investigador

65 
Personal administratiu  
i de serveis

13,8 
Pressupost liquidat  
de despeses  
(en milions d’euros)

542 
Emprenedors atesos

307 
Actes realitzats al  
Centre de Congressos

30.000 
Assistents a congressos

Acadèmia Parc Corporació 

Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme



ESTudiS dE grau

Grau en Enginyeria Electrònica  
Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Informàtica  
de Gestió i Sistemes d’Informació

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Mitjans Audiovisuals

Grau en Disseny i Producció  
de Videojocs

Doble titulació en Enginyeria  
Mecànica i Enginyeria Electrònica

ESTudiS dE poSTgrau i màSTErS

Postgrau en Bioarquitectura

Postgrau en Projectes Transmèdia

ESTudiS dE grau

Grau en Administració d’Empreses  
i Gestió de la Innovació

Grau en Business and Innovation 
Management

Grau en Logística i Negocis Marítims

Grau en Màrqueting  
i Comunitats Digitals

Doble titulació en Adminsitració 
d’Empreses i Gestió de la Innovació  
i Màrqueting i Comunitats Digitals

Doble titulació en Turisme i Gestió  
del Lleure i Administració d’Empreses 
i Gestió de la Innovació

ESTudiS dE poSTgrau i màSTErS

Postgrau en Social Media  
i Màrqueting Digital

Màster Universitari  
en Emprenedoria i Innovació

ESTudiS dE grau

Grau en Infermeria

Grau en Ciències de l’Activitat Física  
i de l’Esport

Doble titulació en Fisioteràpia  
i Ciències de l’Activitat Física  
i de l’Esport (CAFE)

ESTudiS dE poSTgrau i màSTErS

Màster Universitari en Cronicitat  
i Dependència

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

Postgrau en Gestió, Tractament  
i Seguiment de les Malalties Cròniques

Postgrau en Seguretat del Pacient

Estudis universitaris  
del TecnoCampus
El TecnoCampus ofereix estudis universitaris oficials de grau i postgrau, 
plenament inserits dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), 
més conegut com a Pla Bolonya. L’oferta acadèmica del TecnoCampus 
s’estructura en tres centres universitaris, adscrits a la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). La UPF és la primera universitat espanyola, i una de les 15 
primeres europees, segons el rànquing U-Multirank, que elabora la UE.

En el transcurs dels darrers cinc cursos, d’ençà de la inauguració 
de la nova seu del TecnoCampus el novembre de 2010, la xifra 
d’estudiants s’ha duplicat. Ha augmentat, a més, el nombre de 
peticions en primera opció en la preinscripció universitària.

Estudiants

Mobilitat internacional

3
Centres universitaris

11
Titulacions oficials de grau

4
Titulacions oficials  
dobles de grau

6 
Postgraus

2 
Màsters oficials
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ESTudiS dE grau

Grau en Infermeria

Grau en Ciències de l’Activitat Física  
i de l’Esport

Doble titulació en Fisioteràpia  
i Ciències de l’Activitat Física  
i de l’Esport (CAFE)

ESTudiS dE poSTgrau i màSTErS

Màster Universitari en Cronicitat  
i Dependència

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

Postgrau en Gestió, Tractament  
i Seguiment de les Malalties Cròniques

Postgrau en Seguretat del Pacient

En el transcurs dels darrers cinc cursos, d’ençà de la inauguració 
de la nova seu del TecnoCampus el novembre de 2010, la xifra 
d’estudiants s’ha duplicat. Ha augmentat, a més, el nombre de 
peticions en primera opció en la preinscripció universitària.

Estudiants

Mobilitat internacional

2.915
Estudiants matriculats

857
Estudiants de nou accés

597
Titulats de grau

81,7%
Alumnes que escullen estudiar  
al TecnoCampus en primera opció

33
Països amb els quals el TecnoCampus  
manté acords

65
Estudiants del TecnoCampus que han 
cursat part dels estudis en altres centres

44
Estudiants que han rebut la beca Erasmus

125
Alumnes estrangers que han cursat  
estudis al TecnoCampus

13
Universitats amb convenis  
SICUE a Espanya 

65
Universitats amb convenis  
bilaterals Erasmus 

17
Universitats de la resta  
del món amb convenis bilaterals

Evolució del nombre 
d’estudiants 

Mobilitat acadèmica. 
Programa Erasmus  

Convenis amb altres 
universitats

70

40

Matrícula total

Incoming

Nou accés

Outgoing

0

30

20

10

60

50

16

21

15

29

17

56

33

63

1.471

1.858

2.275

2.582

556 669
720

809

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

3
Centres universitaris

11
Titulacions oficials de grau

4
Titulacions oficials  
dobles de grau

6 
Postgraus

2 
Màsters oficials

Maresme 39,32%

Barcelonès 29,87%

Vallès Oriental 10,50%

Vallès Occidental 4,67%

Baix Llobregat 4,43%

Altres comarques 4,30%

Fora de Catalunya 7%

Procedència dels estudiants  
de nou accés, curs 2015-16

2.915

857

7,4
Nota mitjana que els estudiants  
atorgen a la docència rebuda

65

51

2015-16

no m’hi entra, podem eliminar una dada?



Connectats amb la societat

recerca

Biblioteca - Crai

1.173 m2

Superfície total

22
Ordinadors d’ús públic

11
Sales d’estudi

12.919
Registres d’exemplars

2.251
Préstecs realitzats 

500
Usuaris diaris

Vida universitària Servei de carreres professionals 

La UACU (Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària)  
coordina totes les activitats que tenen lloc fora de les aules.

Esport universitari. Es crea un abonament esportiu per a estudiants. Més 
de 1.400 estudiants participen en activitats esportives al llarg del curs.

Cultura. Més de 160 estudiants participen en activitats culturals 
de teatre, street dance, castellers, cinema o fotografia. Se celebra la 
primera Lliga de Debat amb Antoni Bassas com a membre del jurat.

Solidaritat. Activitats per col·laborar i recaptar fons per a entitats del 
territori: Associació Agim, Fundació Amics de Joan Petit, Fundació 
Maresme, Menjador de Sant Joaquim i Càritas.  

associació d’Estudiants del TecnoCampus. L’AsEst arriba a les nou 
comissions per dinamitzar la vida universitària. Més de 800 estudiants 
participen a la Festa Major del TecnoCampus.

Borsa d’allotjament. S’ha treballat per ampliar l’oferta d’allotjament 
per als estudiants. Nous convenis amb residències i finques, com per 
exemple Six Lemon World.

Club d’avantatges del TecnoCampus. Prop de 100 proveïdors 
ofereixen descomptes en més de 300 productes i serveis.

Fòrum Talent TecnoCampus
Punt de trobada entre les
empreses i estudiants i
graduats de la universitat.
Més de 300 estudiants i  
al voltant de 25 empreses.

programa Skills
Més de 500 estudiants 
participen en més de vint tallers 
per al desenvolupament de 
competències professionals.

alumni TecnoCampus
Més de 1.200 membres formen 
part d’aquesta Borsa de treball 
específica per a graduats. 
Suport al desenvolupament de 
la carrera professional i a l’accés 
als programes de formació 
permanent del TecnoCampus.

1.624
[+29%]
Ofertes de pràctiques 
publicades

331
[+50%]
Ofertes de feina 
publicades

751
[+48%]
Convenis de cooperació  
educativa gestionats

Pràctiques  
professionals

Universitat d’Estiu Xnergic
L’Estiu al TecnoCampus obre el campus a 
tots els ciutadans amb una àmplia oferta de 
cursos i activitats lúdiques. La Entrepreneurial 
Summer School atrau estudiants de cinc 
països amb el seu programa d’emprenedoria.

Xnergic s’adreça als joves preuniversitaris, 
entre 13 i 18 anys, amb l’objectiu 
d’apropar-los a la tecnologia i generar 
passió per la robòtica, la fabricació digital,  
la programació i els drons.

910
Nois i noies han participat en les  
activitats de Xnergic des del 2012.

Professorat i PASServeis als estudiants 6,3
Nota mitjana que els estudiants  
atorgen als serveis



45%
 Dones

55%
 Homes

Escola Superior 
Politècnica

76
Escola Superior de 
Ciències Socials i de 
l’Empresa

72

Escola Superior de 
Ciències de la Salut

72
Total

220

Personal docent i investigador Personal d’administració  
i serveis 

SQAIPersonal  
per gènere

Serveis empresarials

Serveis universitaris

10

23

Serveis generals

33

recerca

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 tractament del senyal (reconegut per l’AGAUR).

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 l’envelliment (GRACE).
• Grup de recerca en activitat física, rendiment i salut (AFIRS).

82
Nombre de publicacions  
del professorat

53
Publicacions presentades  
en congressos de recerca 
d’àmbit estatal i  
internacional

20
Participació del professorat  
en activitats congressuals 
d’àmbit estatal

34
Participació del professorat  
en activitats congressuals 
d’àmbit internacional

Servei per a la Qualitat, 
l’Aprenentatge i la Innovació

Programes de 
formació contínua

Mooc

La formació contínua posa a l’abast 
d’empreses, ciutadans i estudiants 
eines per a l’actualització de 
coneixements. S’han dut a terme set 
cursos en els quals s’han inscrit un 
total de 59 persones.

Els MOOC (Massive Open Online Courses) 
són una tendència mundial d’ensenyament no 
reglat. El TecnoCampus ha dut a terme dues 
experiències d’èxit en aquest àmbit:

mooC “innotools: transforma la teva idea
de negoci en una proposta de valor”
5a edició a la plataforma Miríada X: 9.702 usuaris 
inscrits i 398 estudiants que han acabat el curs.

910
Nois i noies han participat en les  
activitats de Xnergic des del 2012.

Professorat i PAS6,3
Nota mitjana que els estudiants  
atorgen als serveis

1.036 
Aules virtuals corresponents  
a assignatures de grau i màster

1.854 
Visites a la revista digital  
#InnovaTecnoCampus



El parc tecnològic  
i empresarial del TecnoCampus
El TecnoCampus és, a més d’un campus universitari, un parc empresarial 
i tecnològic que allotja empreses i fomenta l’emprenedoria. Dues torres 
bessones (TCM2 i TCM3) acullen els espais on s’integren les empreses  
i la incubadora. A més, hi ha ubicat un Centre de Congressos (TCM4),  
amb capacitat per organitzar actes de fins a 400 persones.

Serveis a l’emprenedor

oficina mataró Empresa

innoemprèn

premis Creatic

120
 Empreses i institucions allotjades

720
 Treballadors

18
 Empreses a la incubadora

60
 Empreses start-up creades

542
 Emprenedors atesos

Les empreses del parc han apostat per la proximitat a la universitat 
i per l’aprofitament dels recursos que faciliten el seu creixement. 
En aquest sentit, els serveis que s’ofereixen a empreses i start-ups 
de la comunitat TecnoCampus s’emmarquen en els següents eixos:

d El parc, com a infraestructura de qualitat
d Programes d’acceleració del creixement
d Programa d’internacionalització
d Servei de finançament avançat
d Oficina Mataró Empresa

El Servei d’Emprenedoria del TecnoCampus té com a missió 
l’acompanyament a la iniciativa emprenedora com a clau per 
al creixement competitiu de l’economia del territori. Al llarg 
de l’any, l’assessorament a persones amb una idea de negoci ha 
impulsat la creació de 60 noves start-ups.
Les accions es concreten en:

d  Programes de sensibilització: Tallers Linnk i CUEME
d  Weekend Challenge
d  InnoEmprèn
d  Premis Creatic
d  Incubadora
d  Itineraris d’acompanyament emprenedor

És un punt únic on se centralitzen els tràmits i serveis necessaris 
per engegar un negoci o fer-lo créixer. El projecte compta amb la 
participació de la Cambra de Comerç de Barcelona, la PIMEC, la 
FAGEM i CETEMMSA i el suport de la Diputació de Barcelona. 
Aquest any s’ha posat en marxa la tramitació on-line de llicències.

Un total de nou participants en la sisena edició del programa d’alt 
rendiment per a emprenedors. Es tracta d’un programa d’emprenedo-
ria orientat a transformar una idea innovadora en projecte d’empresa 
potent a través de metodologies Lean StartUp.

Premien les millors iniciatives 
empresarials en l’àmbit de les 
tecnologies i la innovació. El 
TecnoCampus ha celebrat la 
15a edició dels Premis Creatic 
amb un rècord de participació. 
S’hi han presentat un total 
de 39 projectes, nou dins la 
categoria d’emprenedoria 
universitària.

7,7
Nota mitjana  
que els empresaris  
atorgen als serveis 
del parc



Serveis a l’emprenedor

oficina mataró Empresa

incubadora

innoemprèn

premis Creatic

Serveis de teixit productiu i 
d’acceleració empresarial

d El parc, com a infraestructura de qualitat
d Programes d’acceleració del creixement
d Programa d’internacionalització
d Servei de finançament avançat
d Oficina Mataró Empresa

El Servei d’Emprenedoria del TecnoCampus té com a missió 
l’acompanyament a la iniciativa emprenedora com a clau per 
al creixement competitiu de l’economia del territori. Al llarg 
de l’any, l’assessorament a persones amb una idea de negoci ha 
impulsat la creació de 60 noves start-ups.
Les accions es concreten en:

d  Programes de sensibilització: Tallers Linnk i CUEME
d  Weekend Challenge
d  InnoEmprèn
d  Premis Creatic
d  Incubadora
d  Itineraris d’acompanyament emprenedor

És un punt únic on se centralitzen els tràmits i serveis necessaris 
per engegar un negoci o fer-lo créixer. El projecte compta amb la 
participació de la Cambra de Comerç de Barcelona, la PIMEC, la 
FAGEM i CETEMMSA i el suport de la Diputació de Barcelona. 
Aquest any s’ha posat en marxa la tramitació on-line de llicències.

El TecnoCampus disposa d’un espai d’incubació destinat a acollir em-
preses de nova creació que duen a terme activitats innovadores i/o de 
base tecnològica. En els darrers mesos hem reconvertit un dels espais 
Openspace en una oficina de 55m2. 
La incubadora forma part de la xarxa d’incubadores Creamed, un projec-
te liderat per l’Euroregió Mediterrània. També hi ha la preincubadora,  
un espai per als estudiants universitaris que tenen un projecte empresari-
al i volen treballar en el seu desenvolupament.

Un total de nou participants en la sisena edició del programa d’alt 
rendiment per a emprenedors. Es tracta d’un programa d’emprenedo-
ria orientat a transformar una idea innovadora en projecte d’empresa 
potent a través de metodologies Lean StartUp.

Premien les millors iniciatives 
empresarials en l’àmbit de les 
tecnologies i la innovació. El 
TecnoCampus ha celebrat la 
15a edició dels Premis Creatic 
amb un rècord de participació. 
S’hi han presentat un total 
de 39 projectes, nou dins la 
categoria d’emprenedoria 
universitària.

Des del TecnoCampus s’impulsa 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 2015 es va accelerar quinze empreses en el marc del programa.

go global TecnoCampus
És un 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.

reempresa
És un nou model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’em-
preses que són viables econòmicament i que cerquen un relleu en la 
propietat i direcció. Durant el 2015 el TecnoCampus va gestionar 22 
casos de propietaris que volien cedir el negoci.

CooperaTèxtil
És una plataforma digital que aglutina de manera classificada la 
capacitat productiva tèxtil de Mataró. L’objectiu és atreure coman-
des de fabricació i inversions tèxtils al territori que facin regenerar 
l’estructura productiva.

Comunitat Empresarial TecnoCampus
S’organitza diverses activitats de networking i de formació amb 
l’objectiu de fomentar les relacions professionals i interpersonals entre 
els treballadors de les empreses allotjades al parc, i es potencia així la 
generació de noves oportunitats de negoci.

86%
Creixement de facturació que han experimentat les empreses 
accelerades participants2.671

Tràmits municipals realitzats
866
Llicències d’activitat gestionades

180
Peticions de fabricació

7,7
Nota mitjana  
que els empresaris  
atorgen als serveis 
del parc



Centre  
de Congressos
Ubicat a primera línia de mar, el Centre de Congressos i Reunions té una 
superfície de 2.200 m2. Les instal·lacions consten d’un auditori de 950 m2, 
un foyer de 900 m2, quatre sales modulables multifuncionals de 45  
a 150 m2 i aules acadèmiques d’alt nivell de diverses capacitats.

307 
 Actes acollits durant el 2015

30.000 
 Persones assistents als actes durant el 2015

Evolució del nombre de congressos 

300

Actes totals Actes interns
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2011 2012 2013 2014

•  Jornades / Lliurament de premis 
· Lliurament dels premis del programa 

educatiu mSchools del Mobile World 
Capital Barcelona
· XXIII Jornada Catalana de Diagnòstic 

Prenatal Ecogràfic
· Inauguració del Centre d’Empreses 

Caixabank
· 1a Trobada d’Entitats Sociosanitàries  

del Maresme
· 11a Edició Jornada Catalana  

de la Mobilitat de l’AMTU
· Escola d’Estiu del MEM

•  Congressos 
· Saló Boda Mataró-Maresme
· 7è Congrés de l’Associació d’Inspectors 

d’Educació de Catalunya
· XVIII Congrés de la Joventut Nacionalista 

de Catalunya
· Congrés de l’Associació Catalana del 

Síndrome X Fràgil

•  reunions d’empresa 
•  rodatges
•  Sessions de formació empresarial 
•  Workshops i fires 
•  Convencions empresarials 

• Weekend Challenge
• Cinefòrum
• SIOP
• Nit dels Emprenedors
• Campus Xnergic
• Fòrum del Talent
• Dia mundial de la Televisió a Catalunya
• Install Party
• Gamestorming TecnoCampus
• TEDx Mataró
• Getting Contacts TecnoCampus
• Dia Internacional de la Infermeria

147
Actes d’empreses i institucions 

160
Actes organitzats o coorganitzats per  
la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme 

307

160

2015
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tió Òrgan de govern

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 patau Brunet  
(fins al 30/5/16)
Josep m. raya Vílchez 
Vocals designats entre el 
personal docent i investigador 
permanent (PDI) i el personal 
d’administració i serveis (PAS)

Jordi Bertran Vaqué 
Juan díaz moré 
pau garcia Escútia  
(fins al 19/5/16)
alex rojas Castillo 
Vocals designats entre 
l’alumnat i la comunitat  
Alumni del TecnoCampus

david gallemí Bravo
José garcía gerpe
daniel martín ruiz  
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

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 Màrqueting  
i Comunicació

Joan gil López
Director de Serveis de Base

maite Viudes de Velasco
Directora de Relacions
Internacionals i Carreres
Professionals

Senat Comitè  
de direcció

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

• Weekend Challenge
• Cinefòrum
• SIOP
• Nit dels Emprenedors
• Campus Xnergic
• Fòrum del Talent
• Dia mundial de la Televisió a Catalunya
• Install Party
• Gamestorming TecnoCampus
• TEDx Mataró
• Getting Contacts TecnoCampus
• Dia Internacional de la Infermeria

presidència

miquel rey Castilla
(fins al 17/12/15) 
Regidor de Promoció Econòmica  
i Innovació de l’Ajuntament de 
Mataró

dolors guillén mena
(a partir del 17/12/15) 
Regidora de Promoció Econòmica 
i Innovació de l’Ajuntament de 
Mataró

Vicepresidència
(designació municipal)

alícia romero Llano 
(a partir del 28/4/16) 
Diputada al Parlament  
de Catalunya 

Vicepresidència comarcal
(designació comarcal)

andreu Francisco roger  
(fins al 17/12/15)
Vicepresident del Consell  
Comarcal del Maresme
Laura ribalaiga prats  
(a partir del 17/12/16)
Vicepresidenta 4a del Consell  
Comarcal del Maresme

Vocals

mercè Bosch pou  
(a partir del 28/4/16)
Juan Carlos Casaseca Ferrando  
(a partir del 29/9/15)
amelia domínguez pizarro  
(a partir del 28/4/16)
Joaquim Esperalba iglesias  
(a partir del 28/4/16)
Joan gil i Sans  
(fins al 29/9/15)
dolors guillén mena  
(del 29/9/16 al 17/12/16)
Josep illa Ximenes  
(a partir del 28/4/16)
mònica Lora Cisquer  
(fins al 29/9/15)
maria Carme maltas Freixas  
(fins al 29/9/15) 
Esteve martínez ruíz  
(fins al 29/9/15)
Sarai martínez Vega  
(a partir del 29/9/15)
alícia romero Llano  
(del 29/9/15 al 28/4/16)
Carlos Súnico Batchillería

Francesc Teixidó i pont  
(a partir del 29/9/15)
Representants de l’Ajuntament

pelegrí Viader Canals 
Universitat Pompeu Fabra

roser moré roy
FAGEM
albert Cortada manchado
GENTIC
Representants  
d’organitzacions empresarials

gonzalo plata Jiménez
CCOO
Lluís Torrents díaz
UGT
Representants  
d’organitzacions sindicals

pere Carles Subirà
Fundació Iluro

Núria Betriu Sánchez  
(fins al 28/4/16)
Xavier Torra Balcells  
(a partir del 28/4/16)
CETEMMSA-EURECAT

Simon Schwartz riera
Lorena molina raya
Xavier Camps Casas
Senat TecnoCampus

Francesc garcia Cuyàs
Lluís Jofre roca  
(fins al 28/4/16)
Representants a proposta  
de la Presidència

miquel àngel Vadell Torres  
(a partir del 17/12/16)
EPEL Parc TecnoCampus Mataró

assistents amb veu  
i sense vot

pedro alcántara
Secretari del Patronat
Jaume Teodoro Sadurní
Director general



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

www.facebook.com/tecnocampus
@TecnoCampus
www.youtube.com/tecnocampus

El TecnoCampus culmina el curs 2015-16 el pla estratègic actualment vigent,  
i inicia els passos que ha de seguir la institució fins al 2022. El 2016 s’inaugura  
i entra en funcionament un nou edifici, un nou aulari universitari que permet  
fer front al creixement continuat d’estudiants. L’edifici TCM6, en una segona 
fase, esdevindrà un pol d’activitat empresarial relacionat amb l’àmbit de la salut.

El TecnoCampus creix amb el mateix esperit de servei amb què va néixer: 
compromís amb els estudiants per oferir-los una formació de qualitat que els
ajudi a inserir-se en el món laboral i a créixer personalment i professionalment,
i compromís amb el teixit productiu per ajudar al desenvolupament empresarial, 
la innovació i el creixement de l’activitat emprenedora.

El TecnoCampus creix

CoNTiNguTS: dEparTamENT dE màrquETiNg i ComuNiCaCió. FuNdaCió TECNoCampuS maTaró-marESmE

diSSENy gràFiC: maNuEL CuyàS

CorrECCió: CoLoma morENo


