
Tecno
Campus

On la 
universitat  
i l’empresa  
es donen  

la mà



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.



Mataró: negoci  
i qualitat de vida
Ciutat mediterrània, activa i en transformació, 
que impulsa les noves tecnologies i fidel a la 
seva cultura i història. Aquest és el tipus de 
ciutat que us està esperant. Coneixereu el 
seu ric patrimoni arquitectònic i arqueològic, 
podreu gaudir de les seves platges, parcs i 
muntanyes, us divertireu amb les seves festes i 
tradicions. A Mataró trobareu un ampli ventall 
de botigues, comerços i mercats tradicionals 
de la Mediterrània. Quan vingueu, podreu 
compartir el nivell de vida i els desafiaments 
del segle XXI amb la gent de Mataró.

Mataró és la ciutat més gran entre 
Barcelona i França que representa 1,33% 
del PIB de Catalunya.
Una ciutat pionera en la industrialització 
de Catalunya, que a l’actualitat està 
diversificant els seus sectors productius, 
l’establiment de prioritats per a la 
recuperació de les principals indústries 
(tèxtil, comerç i turisme), i empenyent el 
coneixement, els sectors nàutics i de la salut 
com a clau per al futur de la ciutat.
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Parc  
empresarial

Empresa i emprenedoria

Incubadora
Un espai empresarial dinàmic, amb instal·lacions modernes i 
tecnològicament equipades. Format per 18 oficines, sales de reunions, 
una sala office i un espai de descans que et permetran connectar amb la 
comunitat empresarial Tecnocampus, formada per 120 empreses.
Especialment dissenyat per acollir empreses de nova creació  amb 
projectes  innovadors i/o de base tecnològica, que vulguin enfortir i 
accelerar el seu creixement durant els 3 anys d’ estada a la incubadora.
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Empreses del parc segons el nombre de treballadors
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8I8
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empreses del parc

98%
ocupació  
del parc

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

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

CreaticPremis
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Més de 50  
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Entre 31 i 50 
treballadors

Entre 5 i 30 
treballadors

Menys de 5  
treballadors



Finançament
Servei d’assessorament per aconseguir el finançament 
que necessita la startup o pime. A través d’una diagnosi 
personalitzada, definim el millor itinerari per la cerca de 
finançament. Disposem de convenis amb els principals 
proveïdors de finançament públic i privat. Connectem 
emprenedors amb business angels del nostre ecosistema.  

Internacionalització
Serveis personalitzats de suport a la Internacionalització 
Go Global de la mà de professionals experts acreditats 
per Tecnocampus. Disposem també d’una xarxa de parcs 
internacionals a Europa, EEUU i Sud Amèrica de suport a 
l’aterratge empresarial al país destí. 

Orientació estratègica
Suport estratègic personalitzat en el creixement d’start-ups  
i petites i mitjanes empreses per part d’assessors experts 
i mentors amb experiència, coneixements especialitzats i 
capacitat de crear xarxes.

Reimagine  
Textile

Programa d’acceleració  
TecnoCampus StartHealth
Programa d’acceleració especialitzat per a start-ups de 
l’àmbit de la salut . Ofereix formació especialitzada, 
assessorament expert i connexió amb l’ecosistema innovador, 
amb l’objectiu d’accelerar les vendes i aconseguir les 
expectatives d’inversió pel creixement.  

Reempresa
Programa que fomenta la continuïtat d’empreses que 
són viables econòmicament i que cerquen un relleu en la 
propietat i direcció. S’assessora a les dues parts. Reempresa 
aporta formalitat i metodologia, en un marc de màxima 
transparència. L’objectiu principal és evitar el tancament de 
negocis viables i la destrucció de llocs de treball.

Borsa de Talent
Plataforma on-line que connecta el talent universitari amb 
l’empresa. L’empresa té accés a estudiants en pràctiques i 
alumni de business i turisme, enginyeries i tecnologia i salut.

El Programa d’Emprenedoria 
Reimagine Textile és un programa 
d’alt rendiment especialitzat en moda 
adreçat a emprenedors i start-ups en 
fase inicial del sector tèxtil amb clara 
vocació d’innovació. Es seleccionen 
projectes que incorporin teixits 
intel·ligents, funcionals i/o sostenibles 
en els seus productes, que utilitzin 
processos de fabricació innovadors, o 
bé que aportin solucions tecnològiques, 
sostenibles i/o disruptives a la indústria 
tèxtil. Té com a objectiu acompanyar 
i donar suport en l’elaboració i 
execució de la planificació estratègica 
i el llançament al mercat dels seus 
productes. 

El Programa d’Acceleració 
Corporativa Reimagine Textile està 
pensat a mida per a l’empresa que 
planteja un repte que busca una solució 
innovadora i ràpida a les exigències 
del mercat. Aquest programa connecta 
l’empresa amb el món start-up i la 
universitat pel desenvolupament de la 
solució. 

ZER COLLECTION EVIX SAFETY

El servei d’empresa i emprenedoria rep el suport de:

La Incubadora Reimagine Textile 
ofereix unes instal·lacions modernes 
i tecnològicament equipades per a 
allotjar start-ups del sector tèxtil, 
amb FabLab d’experimentació i 
prototipatge, zona de shooting, sala 
de reunions, mentoring especialitzat, 
atelier de mostraris i enllaç amb el 
sector productiu local.  

Serveis de creixement 
empresarial

Serveis a 
l’emprenedoria

InnoEmprèn
InnoEmprèn és el programa d’alt rendiment per 
transformar la teva idea de negoci en un projecte 
d’empresa real. T’ajuda a testejar la proposta de 
valor al mercat, de la mà de les metodologies de 
Lean StartUp, Customer Development, Business 
Model Canvas i Prototyping. Des d’InnoEmprèn 
t’apropem a experts i mentors que juntament amb 
tu donen cos al projecte.

A QUI S’ADREÇA?
Persones Emprenedores  que tenen una idea de 
negoci singular, innovadora o de base tecnològica 
amb una proposta de valor diferenciada.
Startups amb un  model de negoci innovador en 
procés de validació.

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

579
emprenedors  
atesos

Any 2019

82
empreses  
creades

8I
sessions  
formatives

Punt d’Atenció a l’Empresa
El Punt d’Atenció a l’Empresa (PAE) s’ha 
consolidat com un recurs molt atractiu per 
als nous emprenedors, que ofereix un servei 
àgil i econòmic per formalizar els tràmits de 
constitució de societats i altes d’activitat.

PrototiPa
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Assessorament personalitzat
Si tens una idea de negoci i necessites validar-la o vols
treballar el teu projecte fins a la seva posada en marxa,
t’acompanyem de forma personalitzada i posem al teu abast
tot un seguit de recursos.

Programes d’emprenedoria
Innoemprèn, programa per a transformar la teva idea de
negoci en un projecte d’empresa potent. Reimagine Textile,
programa d’alt rendiment per emprenedors del món de la
moda-tèxtil. Reempresa, programa per reemprendre una
empresa o negoci que ja està en funcionament

Formació emprenedoria
T’oferim formació per a l’adquisició dels coneixements i
competències necessàries per liderar el teu projecte amb
majors garanties d’èxit.
Forma’t en: actitud emprenedora, lideratge, innovació
mitjançant el “design thinking”, mercats i models de negoci
-canvas-, màrqueting digital, com captar els primers clients,
finances per a emprenedors, tràmits jurídics



Centre de 
Congressos  
La seva localització al parc tecnològic TecnoCampus, 
radar d’innovació i creació d’empresa, dota al Centre de 
Congressos d’un ecosistema perfecte per a l’estimulació 
del talent empresarial i la provocació de l’esperit 
emprenedor. Ubicat a primera línia de mar, en un marcat 
ambient mediterrani, on la universitat i l’empresa 
troben la conjunció perfecta, el Centre de Congressos 
TecnoCampus ofereix el context òptim per a la celebració 
de tota mena d’esdeveniments.
El Centre de Congressos té una superfície de més de 
2.400m2. El nostre equip de professionals posa a 
disposició l’expertesa, la creativitat i la màxima qualitat 
en la prestació de tots els serveis.

Espais

Sales d’actes Sala de Graus  
i Business Lab

Foyer Auditori
Són sales contigües i 
plafonades, de manera que 
poden convertir-se en una 
sala més gran. Són sales 
idònies per a la celebració 
de reunions empresarials o 
sessions de desdoblament en 
congressos. Principalment 
pensades per optimitzar 
les dinàmiques de grup en 
entorns empresarials.

Cada vegada és més difícil poder fer realitat idees de negoci innovadores 
si no tenim les eines i metodologies per materialitzar-les en projectes 
factibles dirigits a públics clarament identificats. El màster universitari 
en Emprenedoria i Innovació combina en un sol programa tots els 
elements acadèmics, professionals, estructurals i humans que fan 
possible que els participants transformin les seves idees innovadores en 
negocis reals. L’objectiu principal d’aquest màster és desenvolupar les 
habilitats de potencials emprenedors perquè pensin creativament i se 
sentin capaços de transformar una idea en un producte comercial. Des 
d’una perspectiva interdisciplinària, se centra en l’anàlisi dels processos 
innovadors en totes les seves dimensions, així com en la manera de 
gestionar-los i avaluar-los.

Aquestes dues sales 
presenten una disposició 
específica molt atractiva, que 
en determina la dinàmica 
d’ús. Ubicades a l’edifici 
universitari, ofereixen vistes 
espectaculars al mar i a 
bona part de la capital del 
Maresme.

Un espai diàfan, singular, 
versàtil i funcional, que 
multiplica les possibilitats  
del Centre de Congressos. 
Idoni per a recepcions i 
càterings de gran format.

L’Auditori té capacitat per a 
323 persones i disposa de tots 
els equipaments necessaris 
per al bon desenvolupament 
de tot tipus d’esdeveniments. 
Inclou projector, pantalles, 
sistema de megafonia amb 
diversos tipus de micròfons, 
tres cabines de traducció 
simultània i sala VIP.

Estudis 
Universitaris

Màster en Emprenedoria  
i Innovació

Estudis de màster i postgrau

472
actes realitzats

29,27 7
assistents

  Tecnologia

· Màster en Indústria 4.0

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

· Postgrau en Desenvolupament i  
Integració de Sistemes Ciberfísics 

· Postgrau en Guió i Direcció de Ficció 
Cinematogràfica

  Ciències socials

· Màster en Emprenedoria i Innovació

· Màster en Logística, Cadena de Subminis-
trament i Negocis Marítims

· Postgrau en Direcció i Gestió Públiques

· Postgrau en Social Media  
i Màrqueting Digital

· Postgrau en Comptabilitat Financera

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

  Ciències de la salut

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

· Màster en Entrenament Personal  
i Readaptació Físico-esportiva

· 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 Seguretat del Pacient

Any 2019

L’oferta acadèmica del TecnoCampus consta 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 (UPF),la primera 
universitat de l’Estat en el rànquing U-Multirank.



Com arribar-hi en transport públic
Tarifes integrades

Coneix-nos

Barcelona / Girona
SoRTIdA 95 Camí Ral

MATARÓ

Port

Rodalies

15 min

12 min

Barcelona:
45 min

Barcelona: 30 min
Girona: 50 min

N-II TecnoCampus

C-32
Empresa  
Casas

3 min

Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts

Autobusos urbans
Estació - TecnoCampus (Línia 4)
TecnoCampus - Estació (Línia 8)

Empresa Casas C10
Parades als pobles  
de Barcelona a Mataró

Empresa Casas E11.1
Directe des de Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21) 
Freqüència: 10 minuts 
(en hora punta)

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

www.tecnocampus.cat

tecnocampus @tecnocampus @viueltecnocampus tecnocampus

INFORMAcIó GENERAL on som

Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró  
(Barcelona)

Escriu-nos a  
serveiempresa@tecnocampus.cat  
o truca’ns al 93 169 65 00


