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Benvinguda

3 
Centres universitaris

18 
Titulacions de grau 
i màster oficial

3.535 
Estudiants matriculats

91% 
Alumnes que escullen el  
TecnoCampus en primera opció

111 
Universitats amb les quals  
s’han firmat convenis  
de col·laboració

1.819 
Ofertes de pràctiques publicades 

118 
Empreses allotjades

823 
Treballadors al parc

21 
Empreses a la incubadora

407 
Actes realitzats al  
Centre de Congressos

67 
Empreses creades

Acadèmia

Empresa  
i emprenedoria

El TecnoCampus 
en xifres

L’Ajuntament de Mataró va concebre 
el TecnoCampus als anys noranta com 
un nou pol d’activitat econòmica 
vinculada a la tecnologia i el coneixe-
ment. Amb les dades de la memòria 
2017-2018 a les mans, podem afirmar 
que bona part dels objectius que es 
van plantejar llavors s’han assolit. El 
TecnoCampus és un projecte singular, 
reconegut a tot el país, amb més de 
3.500 estudiants universitaris i 118 
empreses instal·lades.
Els propers anys, volem reforçar la 
vinculació del TecnoCampus amb la 
ciutat i amb el territori d’influència, 
així com amb el teixit social i produc-
tiu, perquè esdevingui, encara més, 
un element generador d’activitat 
econòmica i de llocs de treball. Cre-
iem més que mai en aquest projecte, 
i vull agrair a tots els professionals 
que treballen a la institució, i a totes 
les empreses i estudiants que ens fan 
confiança, l’esforç diari per superar 
els reptes que tenim al davant. 
El desplegament del pla estratègic 
TecnoCampus 2022, alineat amb el 
Mataró 2022, representa una opor-
tunitat per aprofundir en tots els as-
pectes que han fet del TecnoCampus 
un projecte d’èxit: l’emprenedoria, la 
vinculació amb el territori i la transfe-
rència de coneixement.

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

El 23 de juliol de 2018 el Patronat 
de la Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme va aprovar el meu 
nomenament com a director gene-
ral. En aquest text introductori no 
puc deixar d’agrair la tasca del meu 
predecessor en el càrrec, Jaume 
Teodoro, ja que ha estat ell qui ha 
liderat aquesta organització els dar-
rers anys juntament amb el conjunt 
de professionals de l’organització.
Les xifres de la institució són molt 
positives, i revelen l’encert de 
l’aposta que va representar aquest 
projecte.
L’objectiu dels propers anys és con-
tinuar sent fidels a la nostra missió 
de servei a la societat, contribuint a 
la generació i transmissió de conei-
xement, el suport als emprenedors 
i, en definitiva, la creació de riquesa 
econòmica i social. Afrontem el 
repte de consolidar el projecte i de 
dur-lo encara més enllà. Per aconse-
guir-ho tenim tot l’equip del Tecno-
Campus, però sobretot també la 
complicitat d’estudiants, empreses i 
institucions, entre les quals he d’es-
mentar molt especialment la nostra 
sòcia de referència acadèmica, la 
Universitat Pompeu Fabra, a la qual 
estan adscrites les nostres escoles 
universitàries.

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



TecnoCampus

Ser un model de referència 
en l’àmbit nacional i inter-
nacional en la interrelació entre la universitat i 
l’empresa. Fer-ho a través d’una experiència edu-
cativa 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
Aposta per la qualitat, el rigor i la profes-
sionalitat en docència, emprenedoria i 
serveis a empreses, per tal d’esdevenir un 
model de referència.

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 professio-
nal 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 im-
pacte rellevant per al progrés social.

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

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.

Valors

Visió

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 punt de relació entre 
la universitat i l’empresa. 

Pla estratègic
TecnoCampus 2022

Model de  
finançament  
i d’organització  
coherent amb  
els reptes

Motor 
d’innovació i 

desenvolupament  
econòmic al 

territori

Model acadèmic  
de qualitat fortament 

professionalitzador
Evolució  
del model  
de parc cap  
al Districte 
TecnoCampus

4

2

1

3



Estudis universitaris 
El curs 2017-18 l’oferta acadèmica va constar de 
setze 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 onze 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
Centres  
universitaris

12
Titulacions  
oficials de grau

4
Titulacions oficials  
dobles de grau

2 
Màsters  
oficials

11 
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

· Màster en Indústria 4.0

· Postgrau en Guió i Direcció d’Actors

· Postgrau en Desenvolupament  
i Integració de Sistemes Ciberfísics

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 

· 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

· Postgrau en Gestió, Tractament  
i Seguiment de les Malalties Cròniques

curs
2017-2018
ActivitAts
destAcAdes

Setembre 2017
Dotze start-ups 
participen a 
Fashioneers, la 
primera acceleradora 
tèxtil impulsada des 
del TecnoCampus.

Ràdio TecnoCampus 
comença les 
emissions.

Octubre 2017
El nou parc urbà 
de salut del 
TecnoCampus 
s’obre al públic.



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

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

Estudiants

Mobilitat internacional

3.535
Estudiants matriculats

913
Estudiants de grau  
de nou accés  

657
Titulats de grau

91%
Estudiants de grau que  
escullen el TecnoCampus  
en primera opció

2013-2014

11
2014-2015

21
2015-2016

35
2016-2017

46
2017-2018

58

13
convenis SICUE  
a Espanya 

86
convenis Erasmus 

22
convenis amb universi-
tats de la resta del món

Escola  
Superior 

Politècnica

37,5%
1.252

37%

29%

11%
5%

5%

5%

8%

Escola  
Superior  

de Ciències  
Socials i de 

l’Empresa

39%
1.292

Escola 
Superior de 
Ciències de 
la Salut

23,5%
786

Maresme

Barcelonès

Vallès Oriental

Vallès Occidental

Baix Llobregat

Altres comarques

Fora de Catalunya

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

Beques  
TecnoCampus

Estudiants de grau 
per centres

102
Estudiants  
incoming 

71
Estudiants  
outgoing 

12
Estudiants  
que han rebut  
la beca On The Move

111
universitats de 33 

països amb les quals 
tenim conveni

Novembre 2017
Epinium guanya el 
premi Creatic 2017  
a la millor start-up 
per una innovadora 
eina d’anàlisi de  
l’e-commerce.

L’estudiant Miquel 
Giménez guanya el 
premi UPF Emprèn 
amb un projecte 
sobre tecnologia 
biomètrica.

Desembre 2017
El Weekend 
Challenge reuneix uns 
seixanta estudiants 
al voltant de 
l’emprenedoria i la 
innovació.

La Caminada per 
la Marató de TV3 
aplega més de 400 
participants.

Gener 2018
Comença el programa 
d’emprenedoria 
Explorer, adreçat a 
joves emprenedors.

Ajuts per a estudis  
de grau



1.819
Ofertes de pràctiques 
publicades

454
Ofertes de feina  
publicades

913
Convenis de cooperació  
educativa gestionats

23
Sessions del  
programa Skills

8
Fòrums de talent  
sectorials

41
Sessions d’orientació  
professional

140
Tallers Linnk realitzats

3.416
Participants

56
Centres educatius

12
Jornades i fires d’orientació 
universitària

23 
Xerrades informatives 
d’orientació universitària 

2.642 
Estudiants atesos al Saló de 
l’Ensenyament 

704
Estudiants atesos a la Jornada  
de Portes Obertes

1.102
Aules virtuals corresponents a 
assignatures de grau i màster

52
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 
de coneixement del TecnoCampus.

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

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

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

Weekend 
Challenge

Programa 
Explorer

Xarxa 
Emprenedoria

Premi  
Creatic

a l’Emprenedoria 
Universitària

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

La tercera edició 
de la Lliga de 
Debat Universitària 
reflexiona sobre els 
límits de l’humor.

Febrer 2018
El TecnoCampus 
passa de 2 a 5 grups 
de recerca reconeguts 
per l’Agaur.

Una app que fomenta 
desplaçar-se a peu 
per la ciutat guanya 
la segona edició de la 
Som Hackathon.

Març 2018
Educació, conciliació i 
igualtat, reivindicació 
en el Dia Internacional 
de les Dones.

El Grau en Mitjans 
Audiovisuals, 
present al festival de 
fotografia FineArt 
Igualada.

Abril 2018
L’acceleradora de 
salut Kenko comença 
a funcionar amb cinc 
start-ups.

60 estudiants 
desenvolupen 14 idees 
de negoci. El projecte 

guanyador s’anomena Fly 
me to the moon, i proposa 

enviar les cendres d’un 
difunt a l’espai.

Es va seleccionar un total 
de 20 projectes entre 40 

candidatures, i 16 van arribar 
a la final del programa. El 

projecte guanyador va ser un 
producte que augmenta la 

seguretat dels ciclistes.

Primera edició de la 
jornada, on es reuneixen 
universitats catalanes i 
projectes emprenedors 
realitzats per estudiants 
dels diferents centres.

PROJECTE  
GUAnyADOR 

C.O.R.E.
Eina tecnològica per al 
desminatge humanitari 
i descontaminació de 
territoris afectats per 

conflictes bèl·lics. 



305
Inscrits a l’abonament esportiu

22
Guanyadors de medalles als cam-
pionats esportius universitaris

189
Estudiants que han participat  
en els campionats de futbol

2.600
Estudiants que han participat a 
les festes universitàries del curs

12
Comissions

Es van organitzar prop de 30 
activitats i dinàmiques per 
fomentar els hàbits saludables 
entre la comunitat universitària.

35 estudiants van participar 
a una jornada per millorar els 
serveis als estudiants de manera 
col·laborativa.

L’equip del TecnoCampus va ser 
finalista a la Lliga de Debat de la 
UPF i va rebre el premi a la millor 
oradora.

400
Participants en la caminada 
solidària del TecnoCampus per a 
la Marató de TV3

4.200
Euros recaptats

350
Proveïdors

Vida universitària 

Esport universitari Associació 
d’Estudiants del 
TecnoCampus

Campus saludable

Campus  
Innovation Day

Lliga de Debat
Solidaritat

Club d’Avantatges

Grups de recerca  
reconeguts
Escola superior politècnica
• Grup de Recerca en Energies 

Alternatives i Renovables, 
Sostenibilitat, Eficiència 
Energètica i Innovació 
Tecnològica Industrial 
(GRESIT)

• Grup de Recerca narratives  
de la Resistència (nardeRes)

• Grup de Recerca en So,  
Silenci, Imatge i Tecnologia 
(SSIT)

• Grup de Recerca de 
Tractament del Senyal  
i Dades

Escola superior de Ciències 
socials i de l’Empresa
• Grup de Recerca Aplicada  

a l’Entorn Financer, Econòmic  
i Social (GRAEFES)

Escola superior  
de Ciències de la salut
• Grup de Recerca en Atenció  

a la Cronicitat i Innovació  
en Salut (GRACIS).

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

34
Publicacions en revistes 
indexades

21
Publicacions 
presentades en 
congressos de recerca

Recerca

Maig 2018
El TecnoCampus 
i l’Ajuntament de 
Mataró, premiats 
per la Diputació 
de Barcelona pel 
programa Reempresa.

La professora Ester 
Bernadó, nova 
directora de l’Escola 
Superior Politècnica.

 

El TecnoCampus presenta al Saló 
de l’Ensenyament un nou grau en 
organització industrial.

La jornada Ocitur 2018 reivindica un turisme 
sostenible i respectuós amb les destinacions.



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

Centre de Congressos

118
 Empreses allotjades

823
 Treballadors de les empreses del parc 

98%
 Ocupació del parc

21
 Empreses a la Incubadora

4
 Entitats allotjades: 

· Pimec
· Delegació de la  

Cambra de Comerç 
· Fagem 
· Gentic

407
Actes realitzats

27.000
Assistents

 
Audiovisual

5%
5

Més de  
50 treballadors

2

Serveis a 
empreses

20%
24

Menys de  
5 treballadors

60

Indústria

12%
14

Entre 31 i 50 
treballadors

1

TIC

44%
52

Salut i 
benestar

11%
13

Entre 5 i 30 
treballadors

55

Altres

8%
10

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.

Juny 2018 
Campus d’Estiu 
de Xnergic 
de robòtica, 
videojocs i 
animació 3D, 
amb un centenar 
d’inscrits.

Estudiants 
d’Infermeria 
realitzen una acció 
formativa al Centre 
Penitenciari de 
Dones de Barcelona, 
‘Wad-Ras’.

Dotze estudiants 
reben les beques 
On the Move per 
fer estades fora 
de la UE.

Un total de 23 
estudiants del 
TecnoCampus 
participen en 
campionats 
esportius 
universitaris.

La 1a Jornada 
d’Emprenedoria 
Universitària del 
TecnoCampus, 
punt de trobada 
d’universitats 
catalanes.



Serveis a l’emprenedor Oficina Mataró Empresa
Suport integral a les persones emprendores, com a hub de recur-
sos de valor afegit perquè les idees esdevinguin projectes viables 
i competitius al mercat.

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. 

programa go global 
El juliol de 2018 va finalitzar la primera edició amb 9 empre-
ses participants, i el setembre de 2018 es posa en marxa la 
segona edició amb 6 participants.

international Business Network
Punt de trobada on s’aborden coneixements i experiències 
al voltant de la internacionalització. S’han celebrat tres tro-
bades sobre els mercats francès, alemany i colombià, amb la 
participació de més de 40 empreses.

reempresa
Programa d’emprenedoria que fomenta la continuïtat 
d’empreses que són viables econòmicament i que cerquen un 
relleu en la propietat i direcció. El 2017 es van gestionar 39 
casos de propietaris que volien cedir el negoci, es van atendre 
61 reemprenedors i es van assolir 12 casos d’èxit.

programes d’acceleració sectorials
S’han posat en marxa nous programes sectorials d’acceleració 
empresarial: de salut (Kenko), amb 5 start-ups, i tèxtils (Rei-
magine Textile), amb 16 iniciatives emprenedores.

Cooperatextil
Plataforma digital que aglutina de manera classificada la 
capacitat productiva tèxtil de Mataró. Hi estan adherits 437 
tallers i empreses de serveis tèxtils, i al llarg del 2017 es van 
gestionar un total de 82 demandes de fabricació.

2.158
Tràmits municipals realitzats

524
Emprenedors atesos

552
Llicències d’activitat gestionades

67
Empreses creades

78
Sessions formatives

Emprenedoria Serveis de  
creixement empresarial

Juliol 2018
El Patronat de 
la Fundació 
TecnoCampus 
Mataró-Maresme 
nomena Josep Lluís 
Checa nou director 
general.

Josep Maria Raya, 
nou director de 
l’Escola Superior de 
Ciències Socials i de 
l’Empresa.

Professors del 
TecnoCampus 
participen al  
X Congrés 
Internacional 
de Docència 
Universitària i 
Innovació.

Primera trobada  
dels seminaris 
Indústria 4.0.

El TecnoCampus acull 
la 39a Escola d’Estiu 
del Maresme.

Premis Creatic 2017. Projectes guanyadors

23
Empreses  
constituïdes

1r PREMI - 5.000 € 

Thumblock
Cadenat amb tecnologia biomètrica 
per fer-ne un dispositiu més segur. 

2n PREMI - 3.000 €

Diari Bitxos 
Diari infantil.

MEnCIó

Global Player 
Plataforma digital per posar en con-
tacte jugadors de futbol amb clubs.

CATEGORIA IDEA CATEGORIA START-UP
1r PREMI - 5.000 € 

Epinium 
Plataforma d’estudis de mercat en 
temps real mitjançant el Big Data i 

la intel·ligència artificial. 

2n PREMI - 3.000 €

Supervision 
App destinada a la prevenció de 
malalties visuals en infants pel 
mal ús dels dispositius mòbils 

(smartphones i tauletes). 

Punt d’Atenció a l’Empresa
El març de 2018 es va activar el Punt d’Atenció a 
l’Empresa (PAE), que ofereix als emprenedors un 
servei àgil i econòmic per formalitzar els tràmits 
de constitució de societats i les altes d’activitat.

Nit de l’Emprenedoria i la Innovació
Trobada empresarial per celebrar l’entrega dels Premis Creatic, en la 
seva 17a edició, i per reconèixer les empreses més innovadores del 
territori atorgant els Reconeixements a la Innovació.



La Fundació

Comptes auditats per l’empresa Faura Casas, Auditors Consultors, S.L.

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.

Escola Superior 
Politècnica

102
Escola Superior  
de Ciències Socials  
i de l’Empresa

87

Escola Superior de 
Ciències de la Salut

104
Total

293

Serveis  
empresarials

10
Serveis  
universitaris

27

Serveis  
generals

38
 
Total

75

Personal docent  
i investigador 

Personal  
d’administració  
i serveis 

44%
 Dones

56%
 Homes

Personal  
per gènere

Ingressos

17,6 M€ 17,6 M€
Despeses

Formació reglada
13.929.368 €

Formació contínua
554.817 €

Serveis a empreses
341.325 €

Altres ingressos
2.140.314 €

Subvencions
645.652 €

Ingressos financers
4.850 €

Personal
9.752.350 €

Explotació
6.313.396 €

Ajuts concedits
1.124.878 €

Amortitzacions
399.713 €

Despeses financeres
16.475 €

79% 56%
3% 36%
2% 6%
12% 2%
4%
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presidència 

Joaquim Esperalba iglesias
Escollit per votació entre  
els membres del Senat

Vicepresidència

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

Vocals

isabel Esparrell del prado
Carles Fillat riberas
gisela Vila Julià
Lorena Molina raya
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
Josep-Eladi Baños Díez
Juan Carbonell Junyent
Joaquim pons Juli 
Daniel Martín ruiz
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

Òrgan consultiu

Òrgan executiu

Òrgan de gestió

Josep Lluís Checa
Director general  

Ester Bernadó Mansilla
Directora de l’Escola  
Superior Politècnica

Josep Maria raya
Director 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 d’Emprenedoria i 
Empresa 

Dúnia Alzaga Buixó
Directora de Secretaria General i 
Recursos Humans

Luz Fernández del rey
Directora de Serveis Campus

Joan gil López
Director de Serveis de Base

David Bote paz
President

Josep Lluís Checa
Director general

Alícia romero Llano 
Joaquim Esperalba iglesias 
Antonio Merino orejón
Designació de Presidència

senat Comitè  
de Direcció

Comissió  
permanent

Òrgan de govern
patronat

presidència

David Bote paz
Alcalde 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 
Dolors guillén Mena 
Josep illa Ximenes 
sarai Martínez Vega 
Xavier simó Castells
Carlos súnico Batchillería
Francesc Teixidó i pont 
Representants de l’Ajuntament

roser Moré roy
FAGEM
Ambròs 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

Joaquim Esperalba iglesias 
Andreu Comajuncosas Fortuño 
Antoni Aguilar Vidal
Senat TecnoCampus

Albert Cortada Manchado
GENTIC

ramon Cunillera grañó
Representants a proposta de la 
Presidència

Miquel àngel Vadell Torres 
EPEL Parc TecnoCampus Mataró

Assistents amb veu i sense vot

pedro Alcántara-garcía Briones
Secretari del Patronat
Javier Alcántara-garcía Ferrero
Vicesecretari del Patronat
Josep M. Canal Codina
Director de Serveis Econòmics i 
interventor de fons de l’Ajuntament 
de Mataró
Antoni Merino orejón
Gerent de l’Ajuntament de Mataró
Josep Lluís Checa
Director general 



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

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

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


