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Prometteo és un projecte pioner de 
l’emprenedora Sara Giménez amb 
seu al TecnoCampus. Es tracta de 
la primera xarxa social i ‘app’ per a 
smartphone pensada per als viatgers 
amb discapacitat auditiva. A través de 
Prometteo, les persones sordes poden 
descobrir ciutats, museus, aerolínies, 
hotels i restaurants accessibles per a 
elles. Aquesta nova aplicació reuneix 
totes les eines necessàries perquè 

Les persones sordes  

poden descobrir ciutats, 

museus, aerolínies, hotels 

i restaurants adaptats a les 

seves necessitats

Prometteo, xarxa social i ‘app’ per a 
viatgers amb discapacitat auditiva

aquest col•lectiu pugui realitzar els 
seus viatges de manera completament 
independent i adaptada a les seves 
necessitats. Els usuaris poden planificar 
la seva ruta personalitzada recollint 
l’opinió dels companys de la comunitat, 
visitant els llocs adaptats amb més 
encant, i compartir l’experiència amb 
altres viatgers. A més poden escollir 
rebre els continguts amb subtítols o 
amb llenguatge de signes.
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El TecnoCampus al 
Saló de l’Ensenyament

per: TecnoCampus +
El Saló de l’Ensenyament celebrat 

entre el 12 i el 16 de març va marcar, en 
paraules del president del TecnoCam-
pus, Miquel Rey, “un abans i un després”. 
L’estand del TecnoCampus va rebre 
centenars de joves interessats en els 
estudis de grau. Per primer cop, tots els 
estudis del TecnoCampus conduiran 
el curs 2014-15 a l’obtenció d’un títol 
de la Universitat Pompeu Fabra;  cal 
afegir-hi el fet que l’oferta de graus 
s’amplia amb dues noves titulacions, 
el Grau en Logística i Negocis Marítims 
i el Grau en Aplicacions Interactives i 
Videojocs. Les dades del Saló mos-
tren una enorme interès pel conjunt 
de les titulacions del TecnoCampus, 
que segons el rector de la Universitat 
Pompeu Fabra, Jaume Casals, com-
plementen perfectament l’oferta de 
graus d’aquesta universitat.

Els onze títols de grau i les tres dobles 
titulacions del TecnoCampus ofereixen 
possibilitats formatives en els àmbits 
de la tecnologia, l’audiovisual, la salut, 
l’esport, l’empresa, el màrqueting o el 
turisme. I per als més joves, els que 
encara els falten un anys per accedir 
a la universitat, el moviment Xnergic 
va promocionar al Saló els tallers de 
videojocs i robòtica. L’objectiu, segons 
va apuntar Miquel Rey, és arribar el curs 
vinent al llindar dels 3.000 estudiants, 
per continuar oferint una formació 
propera i de qualitat i oferir serveis a 
l’abast dels grans centres universitaris.

L’aplicació per a viatgers 
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