
 

 

 

CONSELL ASSESSOR SALUT I BENESTAR 

 

La Fundació Tecnocampus és titular de tres centres universitaris en règim d’adscripció a la 

Universitat Pompeu Fabra: l’ Escola Superior Politècnica Tecnocampus (ESUPT), l’Escola Superior de 

Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus (ESCSET)  i l’Escola Superior de Ciències de la Salut 

Tecnocampus (ESCST). Els tres centres universitaris, en tant que centres adscrits a una universitat 

pública, estan subjectes, entre d’altres, a la Llei d’Universitats de Catalunya (Llei 1/2003 de 19 de 

febrer) i al Decret de regulació del règim d’adscripció a les universitats públiques de centres docents 

d’ensenyament superior (Decret 390/1996 de 2 de desembre). 

 

A banda, la Fundació gestiona el Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus, que integra els centres 

universitaris abans esmentats, i un Servei d’Empresa que desenvolupa  activitats de viver 

d’empreses, serveis de creació d’empresa i serveis de desenvolupament empresarial.  

 

La propietària dels actius de la Fundació és la societat municipal EPEL-Tecnocampus, i la Fundació és 

qui gestiona els recursos humans i materials per a dur a terme tant l’activitat universitària com la del 

Servei d’Empresa. La governança del sistema Tecnocampus parteix d'una visió de servei a la societat, 

que assumeix una missió clarament orientada al creixement econòmic del territori. El govern de la 

Fundació correspon a un Patronat estructurat en una triple hèlix: i) representació de l'administració 

pública (Ajuntament de Mataró, Consell Comarcal del Maresme i Generalitat de Catalunya); ii) 

representació de la Universitat d'adscripció; iii) representació de l'entorn social i empresarial 

(patronals, sindicats, empreses del Parc i membres del Senat del Tecnocampus) . 

El Patronat es recolza i assessora mitjançant un òrgan consultiu, el Senat, format per grups d'interès i 

integrat per empresaris, professorat, personal de gestió, estudiants i representants sèniors de la 

societat civil.  

 

El president del patronat és qui ostenta la màxima representació institucional i el director general 

representa la capacitat executiva que incideix en tots els estaments organitzatius, tant del Parc 

empresarial com de la Universitat.  

 

Alhora, cadascuna de les Escoles de Tecnocampus té personalitat acadèmica i un equip directiu 

propis. El director o directora és el màxim òrgan de govern unipersonal en l’àmbit acadèmic i la 

Comissió de Govern i la Junta de Direcció són els òrgans de govern col·legiats. El Claustre és l’òrgan 

de participació acadèmica que integra els membres de la comunitat universitària de l’Escola 

respectiva. 

 

 



 

 

 

El Consell Assessor en Salut i Benestar es configura com l’òrgan assessor de l’ Escola Superior de 

Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra on 

s’imparteixen  les titulacions de: 

 

  Grau en  Infermeria 

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

  Grau de Fisioteràpia 

  Màster  Universitari en Cronicitat i Dependència  

 

El Consell té com objectiu bàsic estrènyer lligams amb les empreses i institucions sanitàries 

vincualdes amb la salut, l’esport i la rehabiltiació. 

 

Funcions del  CONSELL ASSESSOR SALUT I BENESTAR 

 

Conèixer les necessitats d’innovació empresarial i social en el sector salut i esport per 

incorporar-les en els processos formatius, de recerca, d’innovació i de transferència de 

coneixement. 

 

Canalitzar les aspiracions i necessitats socials pel que fa a la formació universitària i 

sensibilitzar la societat per tal que la universitat pugui disposar dels mitjans per a complir la 

seva finalitat.  

 

Connectar els professionals i els docents, per tal de facilitar la transmissió de coneixements 

entre els dos col·lectius. Fomentant les relacions entre la universitat i el seu entorn 

professional, econòmic, social i territorial. 

 

Fomentar la Internacionalització de les persones, els projectes i els serveis universitaris i 

empresarials, en el desenvolupament de les seves funcions de docència, innovació i 

transferència. 

 

  



 

Membres del Consell Sectorial de Salut i Benestar 

 

El Consell Sectorial de Salut i Benestar es constitueix amb les següents persones i/o institucions.  

 

• Josep Eladi Baños Diaz. Delegat de la Universitat Pompeu Fabra   

• Ramón Cunillera . Gerente . Consorcio Sanitario del Maresme 

• Joaquim Esperalba Iglesias . Gerent . Consorci Sanitari del Maresme 

• Nuria Constants  Directora Gerent . Corporació de Salut del Maresme i la Selva 

• Josep Antoni Gonzalez Ares .Cap Area desenvolupament. Badalona Servies Assistencials 

• Albert Vidal Solà. Direcció General. Fundació El Maresme 

• Sergi Rabaza. Director Industrial y R&D. Hartmann 

• Jaume Duran Navarro. Director General. Hospital Mollet 

• Clara Pujol Ribo . Directora Assistencial. Institut Català d’ Oncologia  

• Pere Soley Bach . Director gerent. Institut Català de la Salut 

• Francesc Garcia Cuyàs. Director.Fundació TICSalut 

• Josep Mañach.Serra. President.Consorci Sanitari del Maresme 

• Rafael Lledó Rodriguez. Director General. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

• David Gallemí i Bravo. Director gerent . Escola Pia Santa Anna Mataró  

• Joan Bellavista Sola . Gerente del Consorcio.  Port de Mataró y Consorcio Port de Portbou 

• Joaquim Mons Parra. Director de Nuscamps. Centre Municipal d'Esports "El Sorrall" – 

Nuscamps. 

• Pere Robert Font . Director. Institut Municipal d'Esports de Mataró 

• Francesc Masriera Abella. Director. Centre Natació Mataró 

• Josep Maria Lluch . Secretari general. Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). 

• Jordi Matas Claramunt. President. Consell Esportiu del Maresme 

• Josep Antoni Gutiérrez. Director dels serveis mèdics.Secretaria General de l'Esport - 

Generalitat de Catalunya 

• Frances Reig Camps. President. Col·legi Oficial de Llicenciats i Professors d'Educació Física de 

Catalunya. 

• Albert  Tort Sisó. President. Col·legi Oficial de infermeres i Infermers de Barcelona 

• Simon Schwartz Riera . Senador TecnoCampus. 

• Josep Anton Capdevila. President.  Acadèmia Ciències Mèdiques. Filial Maresme 

• Juan Carles Fajardo. Director. Cetemmsa 

• Xavi Esteve. Gerent . INDESCAT – Catalan Sports Cluster 

• Llorenç Hernández . Director de Recursos Humanos. FC. Barcelona. 

• Esther Cabrera Torres. Directora . Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus  

• Carolina Chabrera. Responsable del Centre de Simulació i Innovació en Salut i Escola Superior 

de Ciències de la Salut TecnoCampus  



 

• Carme Rosell. Cap d'estudis.  Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus  

• Marta  Carrasco. Coordinador CAFE . Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus  

• Lorena Molina. Coordinadora Infermeria. Escola Superior de Ciències de la Salut 

TecnoCampus  

• Susana Santos. Coordinadora Pràctiques Escola Superior de Ciències de la Salut 

TecnoCampus  

 

El Consell pot ampliar-se amb altres persones o entitats a proposta de qualsevol dels membres 

constituents. 

El Consell serà presidit per la Directora de l’ Escola Superior de Ciències de la Salut i actuarà de 

secretaria la Cap d’ Estudis de l’ ESCS. 

 

Reunions 

Per al desenvolupament de les seves funcions, els membres del consell seran convocats una vegada a 

l’any, preferentment durant el mes de maig o juny. En cas que es consideri necessari, ja sigui a 

proposta de la direcció del consell o de qualsevol dels seus membres, es podran celebrar altres 

reunions de caràcter extraordinari. 

 

Avantatges de la participació en el Consell  

- Col·laborar en projectes de recerca conjunts 

- Participar en el seguiment de treballs fi de Grau 

- Conèixer i participar en el seguiment de les practiques dels Grau  

- Presència dels consellers en els actes institucionals del Parc Científic Tecnològic 

TecnoCampus 

- Presència al web corporatiu de TecnoCampus. 

- Accés preferencial al Centre de Congressos del TecnoCampus i utilització  de sales i aules del 

parc en condicions especials, reservades a empreses i institucions que formen part dels 

consells del TCM. 

- Recepció de publicacions de TecnoCampus. 

 

 

 

 


