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3 
centres universitaris

2I 
titulacions de graus  

i màsters universitaris oficials

3.936 
estudiants matriculats

9I,7% 
d’estudiants de grau que  
escullen el TecnoCampus  

en primera opció

II9 
universitats amb les quals  

el TecnoCampus té convenis  
de col·laboració

I.962 
ofertes de pràctiques publicades 

II8 
empreses allotjades

799 
treballadors/es al parc

2I 
empreses a la incubadora

437 
actes realitzats al  

Centre de Congressos

76 
empreses creades

Acadèmia

Empresa  
i emprenedoria

El TEcnocampus  
En xIfrEs

El curs 2021-2022 va estar marcat, com l’anterior, 
per la pandèmia del covid-19, que va condicionar 
l’activitat docent, especialment en els primers tri-
mestres. Posteriorment, i a mesura que es van anar 
controlant els contagis, el TecnoCampus va anar 
recuperant la presencialitat en totes les activitats. 
Una bona mostra d’això va ser la realització dels 
actes de graduació del mes de juliol, que es van 
poder a dur a terme com en el període anterior  
a la pandèmia. Tal com ens recordava el doctor 
Salvador Macip a la lliçó inaugural del curs, la de la 
covid-19 pot haver estat la primera gran pandèmia 
mundial del segle XXI, però probablement no 
serà l’última. Cal per tant que institucions com el 
TecnoCampus estiguin preparades per a aquest 
tipus de contingències. El cert és que l’adopció de 
modalitats online o híbrides d’aprenentatge s’ha 
dut a terme amb prou rapidesa, així com l’adopció 
del teletreball, cosa que mostra que parlem d’una 
institució moderna i flexible, amb capacitat 
d’adaptació.
En l’àmbit universitari, cal destacar l’aposta per la 
posada en funcionament del centre de formació 
permanent HUB4T, amb voluntat de fer créixer 
les formacions de postgrau i màster, però també 
les de curta durada orientada i les que siguin més 
demandades per les empreses. 
El curs passat també va permetre visualitzar la ca-
pacitat del TecnoCampus per esdevenir un element 
de captació de projectes per a la ciutat; des de 
l’acord amb Renfe per obrir un centre d’innovació 
en l’àmbit de la mobilitat, fins a l’aprofitament dels 
projectes europeus per posar en marxa iniciatives 
com una incubadora d’impressió 3D.
El TecnoCampus doncs ofereix en conjunt la 
plasmació d’allò per què va ser concebut: posar la 
ciutat en el mapa de les ciutats universitàries, tec-
nològiques i emprenedores. Cal seguir apostant-hi 
perquè aquest motor d’oportunitats segueixi funci-
onant a ple rendiment.

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

El curs 2021-2022 ha estat el del començament del 
final de la pandèmia del covid-19, que ha marcat 
l’activitat del TecnoCampus els darrers anys. La 
implicació de tots els col·lectius que formem part 
d’aquesta comunitat ens ha permès sortir-nos-en 
amb indubtables afectacions, però amb la satisfac-
ció d’haver contribuït a mantenir funcionant tant 
les activitats docents com les empresarials. 
El curs va acabar plenament normalitzat en la 
docència, però això no ens ha de fer oblidar els  
esforços enormes fets en tots els camps –profes-
sors, estudiants, serveis de suport a la docència...– 
per mantenir el pols de les classes en els moments 
més complicats de la pandèmia. Així mateix, cal 
reconèixer els esforços de la comunitat empresa-
rial per superar un context enormement complex 
per a les companyies.
La postpandèmia resultarà, sens dubte, un repte 
com a societat en un context socioeconòmic 
enormement complex. El TecnoCampus hi posarà 
el seu granet de sorra, oferint una oferta formativa 
cada cop més àmplia i adaptada a totes les edats 
i moments professionals. En l’àmbit de l’empresa, 
seguirem apostant per una cartera de serveis molt 
àmplia, en què oferim oportunitats de creació 
d’activitat econòmica en sectors tradicionals, com 
el tèxtil, i també en altres d’apareguts més recent-
ment, com el 3D.
El 2022 encetarem la reflexió sobre el proper 
pla estratègic del TecnoCampus, un cop fet el 
balanç del que acaba en aquest exercici. Serà el 
moment de potenciar tots aquells elements que 
converteixen el TecnoCampus en un motor de 
creació d’oportunitats per a la ciutat, la comarca i 
el conjunt del país.

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

salutacIons



El nou 
centre 
únic
Al llarg dels dotze anys d’existència del parc TecnoCampus s’han 
produït diverses evolucions en la seva estructura de funcionament. 
Les àrees d’Empresa i d’Universitat han crescut i s’han transformat 
per donar sortida a les necessitats canviants d’una societat en 
constant transformació. Així, l’Àrea d’Empresa s’ha transformat en 
Àrea de Transferència, Innovació i Empresa, amb un protagonisme 
creixent en la captació de projectes competitius que volen contribuir 
a transformar i modernitzar el teixit productiu de la comarca.  

El 2022 és un any crucial en aquesta evolució pel que fa a l’àrea 
universitària. Les tres escoles universitàries, totes adscrites a la 
Universitat Pompeu Fabra, es transformen en un centre únic, el 
Centre Universitari TecnoCampus. Aquest centre tindrà una direcció 
acadèmica única i s’estructurarà en quatre departaments que agrupen 
els estudis reglats dels diversos àmbits de coneixement en els quals 
el TecnoCampus s’ha especialitzat: indústries culturals, tecnologia, 
empresa i salut. Simultàniament, el 2022 s’ha posat en marxa el centre 
de formació permanent del TecnoCampus sota la denominació de 
HUB4T, orientat a la formació de postgraus de curta i llarga durada.

El Patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme ha 
acordat el 2022 la creació del centre únic, d’acord amb la universitat 
adscrivent, la UPF. La materialització d’aquest canvi es realitzarà 
el 2023 i obre el camí a una major interrelació entre àmbits de 
coneixement, sinergies en el funcionament i un reconeixement en 
el sistema universitari català del model singular del TecnoCampus: 
un parc tecnològic basat en el coneixement i un centre universitari 
d’estudis aplicats, orientats a la professionalització, l’emprenedoria  
i la internacionalització.

Departament  
de Tecnologia

Departament 
d’Indústries Culturals

Escola Superior  
Politècnica

Departament 
d’Empresa

Escola Superior de Ciències  
Socials i de l’Empresa

Departament  
de Salut

Escola Superior  
de Ciències de la Salut



curs
202I-22
ActivitAts
destAcAdes

setembre   formació de 
professionals d’alt nivell digital
El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, a través del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), va adjudicar a una dotzena 
d’universitats, Code Academies i centres de formació professional la 
realització de 24 cursos per formar 500 professionals en especialitats 
d’alt nivell digital. El TecnoCampus va impartir cursos de BackEnd Web 
Developer i FrontEnd Web Developer.

Est
udI

s 
El curs 2021-22 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 tretze 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.

Escola Superior Politècnica

Escola Superior de Ciències  
Socials i de l’Empresa

Escola Superior de Ciències de la Salut

 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
· Doble titulació: Enginyeria 

Informàtica de Gestió i Sistemes 
d’Informació + Disseny i Producció 
de Videojocs

· Enginyeria Mecànica
· Mitjans Audiovisuals
· Simultaneïtat en Enginyeria 

Electrònica Industrial i Automàtica 
i Enginyeria Mecànica

· Simultaneïtat en Disseny i Producció 
de Videojocs i Mitjans Audiovisuals

· Simultaneïtat en Enginyeria 
Electrònica i Enginyeria Informàtica 
de Gestió i Sistemes d’Informació

 Estudis de màster i postgrau
· Màster en Indústria 4.0
· Postgrau en Fabricació Intel·ligent 

i Transformació Digital de l’Empresa
· Postgrau en Desenvolupament i 

Integració de Sistemes Ciberfísics
· Desenvolupament de Sistemes 

Ciberfísics
· Integració de Sistemes Ciberfísics
· Fabricació Intel·ligent
· Transformació Digital  

de l’Empresa Industrial

 Estudis de grau
· Administració d’Empreses i Gestió 

de la Innovació
· Administració d’Empreses i Gestió 

de la Innovació (en anglès)
· Doble titulació: Administració 

d’Empreses i Gestió de la Innovació 
+ Màrqueting i Comunitats Digitals

· 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 en Emprenedoria  

i Innovació 
· Màster en Logística, Cadena 

de Subministrament i Negocis 
Marítims 

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

· Postgrau en Social Media  
i Màrqueting Digital

 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 en Atenció Integrada en la 

Cronicitat i l’Envelliment

· Màster en Entrenament Personal i 
Readaptació Fisicoesportiva

· Postgrau en Atenció a la Persona 
en el Procés Quirúrgic

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

· Postgrau en Entrenament Personal 
i Readaptació Fisicoesportiva

· Curs de Postgrau en Fisioteràpia 
en els Trastorns Vestibulars i 
Craniocervicomandibulars

3
centres  

universitaris

I3
titulacions  

oficials  
de grau

4
titulacions  

oficials  
dobles  
de grau

4 
màsters  
oficials

I3 
màsters i  
postgraus  

propis



Octubre  conferència  
de salvador macip

NOvembre  un software per 
diagnosticar la disfàgia, 
guanyador dels creaticEl professor de la UOC i de la Universitat de 

Leicester Salvador Macip va pronunciar la 
lliçó inaugural del curs 2021-2022. Macip 
va fer una anàlisi exhaustiva de la gestió de la 
pandèmia del covid-19, que va qualificar com 
“la primera gran pandèmia del segle XXI”.

Un software basat en intel·ligència artificial per al diagnòstic de 
la disfàgia es va endur el premi amb major dotació dels Premis 
Creatic: el de millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la 
tecnologia i la innovació.

3.936
   estudiants matriculats

El TecnoCampus es consolida com el principal centre adscrit  
de la Universitat Pompeu Fabra, amb prop de 4.000 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.

La formació de màster, la de postgrau i altres tipologies 
de cursos de formació continuada s’agrupen des del curs 
2021-22 en el nou centre de formació permanent HUB4T.

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

860
estudiants  
de grau  
de nou accés

3.484

660
titulats de grau  
que han acabat 
els estudis el curs 
2021-22

9I,7% 
estudiants de grau  
que escullen el  
TecnoCampus en  
primera preferència

89 93 270
estudiants  
de màster 
universitari

estudiants 
de títol propi 
de màster i 
postgrau

estudiants 
de formació 
permanent

estudiants  
de grau

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

4%  
fora de Catalunya

8%  
altres comarques

37% 
Maresme

I2%  
Vallès Oriental

28% 
Barcelonès

6%
Vallès  

Occidental

6%
Baix  

Llobregat

Estudiants 
incoming

II9
Estudiants 
outgoing

I05
Estudiants   
que han rebut  
la beca Erasmus

92

Convenis SICUE 
a Espanya

I3
Convenis 
Erasmus

85
Convenis amb 
universitats de la 
resta del món

24
II9
universitats 
de 34 països 
amb les 
quals tenim 
conveni



Fem arribar als estudiants d’arreu la 
possibilitat d’estudiar al nostre centre.

Tallers al voltant de la salut,  
l’empresa o les enginyeries.

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

Suport i tràmits de PAU i preinscripció universitària:  
Seu territorial de Mataró de l’Oficina d’Accés a la Universitat

Els estudiants del TecnoCampus han participat en activitats, programes i 
premis per fomentar l’emprenedoria i la intraemprenedoria responsables.

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

639
ofertes laborals 
publicades

I.030
convenis de cooperació 
educativa gestionats

27
sessions del  
programa Skills

9
fòrums de talent  
sectorials

42
sessions  
d’orientació  
professional

Tallers LinnkFires i portes obertes

58
xerrades  
d’orientació  
universitària 

I.298
inscrits a les diverses 
sessions informatives 
de la Jornada de Portes 
Obertes d’abril

carrErEs profEssIonals orIEnTacIó unIvErsITàrIa

EmprEnEdorIa unIvErsITàrIa

campus vIrTual

I.962
ofertes de pràctiques gestionades

I06 
tallers 
realitzats

2.9I7 
inscrits de 43 centres  
en els diversos tallers

I.495
aules virtuals  
corresponents  
a assignatures  
de grau i màster

I08
vídeos creats 
com a material  
didàctic 
multimèdia

Esmorzars 
Emprenedors

92 
participants 

Punt de trobada per als 
estudiants i alumni empre-
nedors del TecnoCampus, el 
darrer dilluns de cada mes.

Preincubadora

I7 
projectes

48 
participants

Programa gratuït de localit-
zació i acompanyament de 
projectes d’emprenedoria 
universitària. Ofereix un es-
pai de treball en un entorn 
empresarial, acompanya-
ment personalitzat i xarxa 
de contactes.

Som Hackathon

3I 
participants 

Posa en relleu l’economia 
circular construint solucions 
tecnològiques transforma-
dores que ajudin a migrar 
cap a un model de creixe-
ment sostenible.

Xarxa 
Internacional 
d’Universitats 
Emprenedores
La xarxa es constitueix 
amb vuit universitats de 
l’Argentina, Xile, el Perú i 
Colòmbia, a més del Tecno-
Campus, que comparteixen 
la mateixa visió de l’em-
prenedoria responsable, la 
innovació i el desenvolupa-
ment territorial.

Programes i 
esdeveniments
Estudiants del TecnoCampus 
van participar al 4YFN 
(Mobile World Congress), 
Dream Big Challenge TCM, 
Impacto Mayor (challenge 
virtual de la Universidad 
Mayor de Xile), APE 
International Bootcamp 
a Alemanya i el Programa 
Europeu Start for Future.

Premi Creatic a 
l’emprenedoria 
universitària
Projecte guanyador: 
Ohlechef, Experiències 
Gastronòmiques Online

Presentat pels estudiants 
Lam Pau Aparici i Iñaki Ureta, 
del Grau en Administració 
d’Empreses i Gestió de la 
Innovació (en anglès).

GeNer reconeixement  
als millors expedients
Les Beques Talent són una iniciativa de la 
Universitat Pompeu Fabra i el TecnoCampus.  
Es van atorgar a setze nois i noies que tenen els 
millors expedients acadèmics en els estudis de 
secundària d’entre tots els que van iniciar estudis 
de grau el curs 2021-22.

desembre  congrés pioner 
sobre els videojocs
El Congrés Internacional de DiGRA Espanya (DiGRAES21) 
del 14 al 17 de desembre, organitzat pel grup de recerca 
Cultura i Tecnologia Lúdica del TecnoCampus i el grup de 
recerca ITACA de la Universitat Jaume I de Castelló, vol ser 
el punt de trobada dels grups d’investigació i doctorands 
que investiguen el fenomen lúdic.



Una de les finalitats del TecnoCampus és desenvolupar recerca, 
entesa com l’activitat acadèmica centrada en la generació 
de coneixement amb especial èmfasi en la transferència de 
coneixement cap a l’empresa i la societat.

vIda unIvErsITàrIa

rEcErcabEquEs

I7I
44

288
noves altes de socis

2
associacions  
d’estudiants

I3
comissions 
en total

Activitat en la qual equips 
universitaris van perfeccionar 
l’oratòria i van competir entre ells.35I

448 ofertes  
actives 

proveïdors

7 estudiants 
participants

Esport universitari Associació d’Estudiants  
del TecnoCampus

Lliga de DebatClub d’Avantatges

Febrer  neix el club 
esportiu tecnocampus
L’Ajuntament i el TecnoCampus van signar el 8 de febrer un conveni 
marc per a la creació del Club Esportiu TecnoCampus amb l’objectiu 
de promoure l’esport i els hàbits saludables entre la comunitat 
universitària. En el marc d’aquest conveni s’inclouen els acords amb 
diferents entitats i clubs esportius de la ciutat per oferir els seus 
serveis als estudiants universitaris amb unes condicions favorables.

3
càtedres  
universitat-empresa

93
PDIs vinculats  
a grups de recerca 

90
publicacions  
científiques

6I
publicacions  
en revistes JCR 

30
de recerca, transferència  
i cultura científica

6
de l’àmbit 
educatiu

II
de suport a l’empresa  
i l’emprenedoria 

47
projectes  
concedits

2.036.692 €
de finançament  
obtingut 

Projectes obtinguts  
per la Fundació TecnoCampus

Grups de recerca i càtedres

mArç  presentació de la nova marca 
de formació permanent, Hub4t
Sota aquesta denominació s’agrupa tota l’oferta de màsters, postgraus 
i títols propis, a més de l’oferta de cursos de curta durada o els 
pensats ad hoc per a les empreses. El HUB4T del TecnoCampus s’adreça 
a professionals, empreses i organitzacions per contribuir a la formació al 
llarg de la vida i esdevenir el centre de formació permanent de referència 
del territori i amb vocació internacional. 

82 86

657
beques del Ministeri 
d’Educació 
i Formació 
Professional

I5I
ajuts concedits  
per la Generalitat

I2
beques On the 
Move per a 
estudiants amb 
places d’intercanvi 
i mobilitat

I6
beques Talent

beques TecnoCampus  
per a estudiants de grau

grups de recerca

I4
beques per 
a esportistes 
d’alt nivell del 
TecnoCampus i 
clubs esportius

beques concedides per empreses 
(Aqua Hotel i FecunMed)

706.I05 € 77
ajuts covid-19destinats pel TecnoCampus a beques i ajuts

GeNer reconeixement  
als millors expedients

Salut i Benestar
• Grup de Recerca en Atenció  

a la Cronicitat i Innovació  
en Salut (GRACIS)

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

• Càtedra Envelliment  
i Qualitat de Vida

Tecnologia
• Grup de Recerca Tractament 

del Senyal i Dades
• Grup de Recerca FI4.0. 

Fabricació Intel·ligent i 
Innovació Industrial

Empresa
• Grup de Recerca Aplicada  

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

• Càtedra d’Economia Social
• Càtedra d’Economia Circular

Indústries Culturals
• Grup de Recerca Cultura  

i Tecnologia Lúdica (CTL)
• Grup de Recerca Narratives de 

la Resistència (NARDERES)
• Grup de Recerca So, Silenci, 

Imatge i Tecnologia (SSIT)estudiants s’han 
fet socis del nou 
Club Esportiu 
TecnoCampus

estudiants han 
participat i estat 
medallistes a les 
competicions 
interuniversitàries 
de Catalunya



EmprEsa      EmprEnEdorIa
II8

empreses  
allotjades al parc

799
persones treballadores a les  

empreses del parc

93%
d’ocupació  

del parc

2I
empreses a  

la Incubadora

4
entitats  

allotjades

· Pimec
· Delegació  

de la Cambra  
de Comerç 

· Fagem 
· Gentic

EmprEnEdorIa
Serveis a l’emprenedoria
Suport integral a les persones emprenedores, mitjançant un 
ampli portafolis de recursos per facilitar la creació de noves 
empreses, sostenibles i generadores d’ocupació de qualitat.

576
persones  
emprenedores ateses

76
empreses  
creades, 
que han 
suposat una 
inversió de 
1.607.987 € 
i 106 llocs 
de treball 
generats

36
sessions  
formatives

46
empreses  
constituïdes

437
actes realitzats

29.635
persones assistents

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.

Premi Creatic 2021 a la millor 
iniciativa empresarial en l’àmbit  

de la tecnologia i la innovació

AIMS-OD 
Premi Creatic 2021 al millor  
projecte amb impacte social

Orgasnic
Premi Creatic 2021 a la millor  
iniciativa liderada per dones

Datali Group
Millor projecte  

d’emprenedoria universitària

Ohlechef
Millor projecte emprenedor  

en l’àmbit de la Formació Professional

The Coffice Mataró

El TecnoCampus, com a palanca per  
al desenvolupament econòmic i social, 

gestiona programes per a l’impuls 
de l’emprenedoria i el creixement 

empresarial sostenible, alineats amb les 
estratègies de transformació territorials.  

El parc, amb 118 empreses allotjades, 
està evolucionant cap al districte 

TecnoCampus, i continua representant  
un motor d’activitat econòmica  

amb gran dinamisme.

mAiG  mataró acull actes  
de la mobile week
El TecnoCampus va ser la seu de l’esdeveniment inaugural, amb 
una ponència de Simona Levi, directora de teatre, dramaturga, 
estratega tecnopolítica, activista i docent, que va abordar el tema 
dels drets i les responsabilitats del món digital. En el marc de 
l’estratègia Agenda Urbana 2030, després de la xerrada es va obrir 
el debat “Les ciutats intel·ligents: drets i responsabilitats digitals”.

Premis  
Creatic 202I

PROJECTES GUANYADORS

Centre de  
Congressos

Abril  renfe tria el tecnocampus  
per ubicar-Hi un centre d’innovació
Renfe, l’Ajuntament de Mataró i el 
TecnoCampus col·laboren en aquesta iniciativa 
per desenvolupar solucions i projectes 
d’innovació ferroviària juntament amb 
membres de l’ecosistema innovador (startups). 
El centre tindrà la seu al TecnoCampus.



EmprEsa      EmprEnEdorIa
Empreses del parc 
segons el sector 
d’activitat

Empreses del parc 
segons el nombre 

de persones 
treballadores

Més de 50

3

Menys de 5

62

Entre 31 i 50

3

Entre 5 i 30

51

sErvEIs dE crEIxEmEnT EmprEsarIal
Servei d’orientació i assessorament estratè-
gic i financer per al creixement i consolidació 
empresarial de les startups i pimes del parc 
i del territori. Connectem les empreses amb 
proveïdors de finançament públic i privat. 

Signatura d’un nou conveni amb Banc  
Sabadell i una addenda amb Microbank.

Posada en marxa de la nova pàgina de  
recull d’ajuts i subvencions per a empreses  
i autònoms al web de TecnoCampus. 

Programes  
d’acceleració sectorial

Starthealth. Segona edició del 
programa d’acceleració empre-
sarial en el vessant de la salut, 
Starthealth, amb 10 startups 
participants.

Reimagine Textile. Cinquena 
edició del programa d’empre-
nedoria d’alt rendiment amb 
15 projectes participants. 19 
startups han format part de 
la Incubadora de projectes 
empresarials. 
 
 

 

Programa Go Global
Servei de suport a la interna-
cionalització amb professi-
onals experts acreditats pel 
TecnoCampus. Xarxa de parcs 
internacionals a Europa, els 
EUA i l’Amèrica del Sud de 
suport a l’aterratge empresari-
al. El 2021 se signen dos nous 
acords de col·laboració amb el 
parc Tecnovates (Brasil) i amb 
l’EU SME Centre (Xina). 

Reempresa 
83 processos de negociació 
amb 10 casos conclosos amb 
èxit, fet que va comportar 
mantenir 30 llocs de treball.

Cooperatèxtil
Nova plataforma digital que 
connecta oferta i demanda 
de producció tèxtil quilòme-
tre zero, amb 1.500 usuaris 
registrats.

Assessorament per a 
l’accés a fons públics  
de R+D+I
Suport a les empreses amb pro-
jectes innovadors o de recerca. 
12 empreses participants.

225 
empreses  
assessorades 

2.500 
visites 

2.422.500 € 
finançament aixecat  

700 
visitants  

JuNy  estrena del 
llargmetratge ‘nemesis’

JuliOl  el projecte “lloguem!” 
guanya els european responsible 
Housing awardsEl projecte va ser impulsat el curs 2018-19 per alumnes d’últim any 

del grau de Mitjans Audiovisuals en el marc del treball de final de 
grau. S’hi van sumar alumni i professors del centre i el rodatge es va 
dur a terme l’agost i el setembre del 2019 durant 26 dies, en més de 
35 localitzacions del Maresme. L’equip humà es va complementar amb 
estudiants de les escoles EADIModa i Thuya, de Barcelona.

El projecte Lloguem! de transformació del mercat de lloguer d’habitatge, 
impulsat per l’Ajuntament de Mataró i en el qual participa el TecnoCampus, 
es va alçar amb el premi en la categoria de finançament just per a l’habitatge 
assequible a Hèlsinki, en el 3r Festival Internacional de l’Habitatge Social. 

Audiovisual

2.6%

Serveis a 
empreses

18.3%

Tèxtil

11.3%

Indústria

15.6%

TIC

34.8%

Salut i 
benestar

12.2%

Altres

5.2%



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

Personal  
per gènere

22,7 M€

22,7 M€

la FundacIó

Personal docent  
i investigador 

Personal  
d’administració  
i serveis 

Ingressos

Despeses

50%
Dones

50%
Homes

I9 
Serveis  
empresarials

40 
Serveis  
universitaris

39 
Serveis  
generals

98
Total

II7
Escola Superior  
Politècnica

89 
Escola Superior  
de Ciències Socials  
i de l’Empresa

I22 
Escola Superior  
de Ciències de la Salut

328
Total

Matrícula reglada graus
I7.2I4.503 €

Personal
I3.397.249 €

Formació contínua
847.534 €

Serveis exteriors
7.205.8I3

Serveis a empreses
467.877 €

Tributs
65.398 €

Altres ingressos
2.320.8II €

Ajuts concedits
I.278.782 €
Morositat, deterioraments
I45.869 €
Amortitzacions
559.658 €

Subvencions
I.844.527 €

Financeres
22.896 €

Financers
33 €76%

59%

32%

6%
2%I%

8%I0%
2%
4%

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 hi és la institució de referència pel que fa als estudis universitaris.
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A 31 de juliol  
de 2022

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
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

Òrgan consultiu

Òrgan executiu

Josep Lluís Checa López
Director general

Ester Bernadó Mansilla
Directora de l’Escola
Superior Politècnica

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

Senat

Comitè  
de DireccióÒrgan de govern

Patronat

Presidència

David Bote Paz
Alcalde de Mataró

Vicepresidència  
per designació municipal

Alícia Romero Llano
Ajuntament de Mataró

Vicepresidència  
per designació comarcal

Joaquim Arnó Porras
Consell Comarcal del Maresme

Vocals

Representants de l’Ajuntament
Anna Caballero Torres
Cristina Sancho Rodríguez
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

FAGEM
Roser Moré Roy

PIMEC
Joan Pera Gallemí

Universitat Pompeu Fabra
David Sancho Royo

Representants  
d’organitzacions sindicals

CCOO
Juan Giménez López

UGT
Enric Benito Casas 

Fundació EURECAT
Jaume Ferrús i Estopà 

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

GENTIC
Albert Cortada Manchado

Assistents amb veu i sense vot

Secretari del Patronat
Pedro Alcántara-Garcia Briones

Vicesecretari del Patronat
Javier Alcántara-Garcia Ferrero

Interventor de l’Ajuntament de Mataró
Josep Canal Codina  
(fins al 18/6/22)
Josep M. Rota Serra  
(19/6/22 - 7/7/22)
Josep Barberà i Boix  
(a partir del 18/7/22)

Gerent de l’Ajuntament de Mataró 
Antonio Merino Orejón

Director general  
de la Fundació TecnoCampus
Josep Lluís Checa López

Òrgan de govern

Comissió  
Permanent

David Bote Paz
President

Josep Lluís Checa López
Director general

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



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

Coordinació i continguts: Servei de Comunicació
Correcció: Coloma Moreno

www.tecnocampus.cat

tecnocampus

@tecnocampus

@viueltecnocampus

TecnoCampus Mataró

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.


