
+m
ai

gEl dia 9 de maig és la data assenyalada pel Patronat de la 
Fundació TecnoCampus per la celebració de la Diada de 
l’entitat. És per tant una diada d’afirmació de tota la gent que 
formem part  de la institució, bé sigui com estudiants, com a 
professors o com a personal d’administració i de serveis.  
O bé sigui com a treballadors, emprenedors i empresaris de 
les empreses ubicades al  Parc TecnoCampus o a la Incubadora 
TecnoCampus.
Per a una institució jove com el TecnoCampus, des del complex 
actual inaugurat fa tot just 5 anys, o des de les escoles creades 
(la més antiga de les quals té 30 anys), cercar una data referent 
ha estat un exercici d’identificar-se amb una data singular. 
Aquesta data coincideix amb el Dia d’Europa*, com a dia en 
què son presents entre nosaltres els valors de la democràcia, de 
la llibertat i de la convivència. Valors amb què el TecnoCampus 
s’identifica, i que reivindica en el seu projecte, centrat en la 
professionalització, d’una banda, i en el creixement de les 
persones, amb esperit crític i capacitat emprenedora.

*La Diada d’Europa es commemora el dia 9 de maig en record a la declaració del Ministre francès d’Afers 
Exteriors Robert Schuman a París, el dia 9 de maig de 1950, mitjançant la qual es donà el tret de partida a 
la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer.  El 9 de maig de 1950, just cinc anys després de la 
signatura de l’armistici de la Segona Guerra Mundial, el ministre francès d’Exteriors Robert Schuman va 
proposar, a partir d’una idea del seu assessor Jean Monnet, un pla que pretenia situar la producció francesa 
i alemanya del carbó i l’acer -elements necessaris per a la construcció d’armament- sota el control d’una 
autoritat única i supranacional. Aquest projecte, anomenat Pla Schuman, va donar lloc un any més tard a la 
creació de la primera de les Comunitats Europees, la CECA, origen del procés d’integració europea que ha 
acabat edificant l’actual Unió Europea.
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Programa 
d’activitats 
al voltant de 
la Diada del 
TecnoCampus

La festa  
major dels  
estudiants



4, 11 i 20 de maig 
1, 8 i 17 de juny 

Cicle de conferències  
sobre economia

12 h / Sala de GrauS 
adreÇada a ToTS elS públicS

Experts de reconegut prestigi analit-
zen el moment actual de l’economia. 
Més informació al web www.tecno-
campus.cat.

6 de maig 

Speed Dating TFG
12.15 a 13.30 h / Foyer (accéS per TcM2).
adreÇada a eSTudianTS de 3er curS de ToTS elS 
GrauS que S’iMparTeixen al TecnocaMpuS.

L’objectiu d’aquesta activitat és relacionar idees i propostes 
per definir el tema del treball final de grau. Els estudiants 
participaran en una dinàmica amb estudiants del seu grau i 
d’altres graus de la universitat, i tindran el suport de profes-
sors i especialistes per la concreció de la seva proposta.

7 i 9 de maig 

Representació de l’obra “Amor 
y otras canciones” a càrrec del 
Grup de Teatre del TecnoCampus
adreÇada a ToTS elS públicS

Format per estudiants, el grup de teatre del TecnoCampus 
estrena la seva segona obra, una comèdia sobre l’amor.

7 de MaiG / 12 h 

Assaig general amb públic a Can Gassol (Plaça Pepa Maca, 
15 de Mataró). Preu: 2 euros. 

7 de MaiG / 20 h

Estrena a Can Gassol. Preu: 4 euros. 

9 de MaiG / 21 h

Representació a benefici del Projecte Teaming de la Fundación 
Vicente Ferrer, al Teatre de la Parròquia Ma. Auxiliadora de 
Mataró (Carrer Gatassa, 1). Preu: 4 euros.

8 de maig 

Install Party
de 17 a 20 h
adreÇada a eSTudianTS d’eSo i baTxilleraT. 

Festa a l’entorn de la tecnologia. Durant tota la tarda podràs 
fer tallers, anar a les xerrades o visitar les diferents propos-
tes del Market Place: hacking, hardware obert (Arduino, 
Raspberry), software lliure, Youtube, audiovisuals,… són 
algunes de les propostes que hi trobaràs. Més informació a 
www.xnergic.com.

8 de maig 

Elevator pitch projectes 
Innoemprèn
9.30 h / Sala laia (accéS per TcM2)
adreÇada a parTicipanTS del proGraMa, MenTorS  
i TuTorS d’eMprenedoria

Taller pràctic per aprendre a presentar el projecte  
davant inversors.

11 de maig 

Dia de la Infermeria.  
Jornada “Especialitats 
d’infermeria: on som?”
de 10 a 14 h
adreÇada a proFeSSionalS i eSTudianTS d’inFerMeria 
Xerrada organitzada conjuntament amb el Col·legi Oficial 
d’Infermers i Infermeres de Barcelona.

11 de maig 

Meet d’Advisor  
del programa Skills
12 h / innolab
adreÇada a eSTudianTS del TecnocaMpuS i aluMni

Millora el teu currículum vitae amb l’assessorament d’un 
professional. Orientació per part de professionals per bus-
car la primera feina. Més informació: www.tecnocampus.
cat/programa-skills.

13 de maig 

Trobada de treballadors i 
treballadores de la Fundació 
TecnoCampus
de 12.30 a 14 h / Sala de GrauS
adreÇada a col.lecTiu de paS i pdi delS TecnocaMpuS

Presentació del Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació.

14 de maig

 Jornada “El repte del  
creixement a la indústria”
17 h 
adreÇada a eMpreSariS, auTònoMS i eMprenedorS

Una oportunitat per conèixer de primera mà els serveis que 
ofereix la nova Oficina d’Atenció a l’Empresa situada al Tecno-
Campus. Més informació:http://creixement.eventbrite.es.

18 aL 22 de maig 

Xerrada “Vols desenvolupar la teva 
carrera professional a Alemanya?”
adreÇada a eSTudianTS del TecnocaMpuS i aluMni

La companyia alemanya AKKA Gmbh presentarà  a futurs 
enginyers de Tecnocampus la possibilitat d’incorporar-se a la 
seva empresa especialitzada en projectes del sector automoció 
i aeronàutic.

20 de maig 

Meet the CEO del Programa skills,  
amb Agustí Pérez, CEO d’Ironman
12 h / Sala burriac (accéS per TcM2)
adreÇada a eSTudianTS del TecnocaMpuS, aluMni  
i eMpreSariS

L’objectiu és connectar els estudiants del Tecnocampus amb 
líders de grans companyies perquè coneguin la seva trajectòria 
professional i el dia a dia de la seva feina Més informació: 
www.tecnocampus.cat/programa-skills.

20  de maig 

Workshop Elevator Pitch
14.30 h / innolab
adreÇada a eSTudianTS parTicipanTS  
a innoeMprèn univerSiTari

Taller pràctic per aprendre a presentar el projecte davant inversors.

21 de maig 

Terceres Jornades  
en Transport i Logística
de 09.30 a 14 h / SaleS laia l’arquera i burriac
adreÇaT a ToTS elS públicS

Experts de reconegut prestigi analitzen l’actualitat de la logís-
tica, el transport i les plataformes logístiques. Informacions i 
inscripcions: emontia@tecnocampus.cat.

29 de maig 

Partits finals i lliurament  
de trofeus esportius
15 h / caMp de FuTbol pla d’en boeT de MaTaró
adreÇada a ToTS elS públicS

Fase final de les les lligues de Futbol 7 i Pàdel  
del TecnoCampus.

29 de maig 

Esmorzars TecnoCampus
10 h / Sala burriac
adreÇaT a: eMpreSariS del parc. 

Comparteix l’experiència d’un empresari i emprenedor. En aques-
ta ocasió, les empreses amfitriones són Bitlonia, Veziko i Arco. 

2 de juny 

TEDxUPFMataró  
“Ready set change”
20.15 h / Sala Foyer
adreÇada a ToTS elS públicS

Aquest TED, organitzat per estudiants del Tecnocampus, presen-
ta speakers del món de l’empresa, de l’esport i de la tecnologia.

3 de juny 

Lliurament de les beques a la 
mobilitat On The Move
13 h / Sala de GrauS
adreÇada a eSTudianTS del TecnocaMpuS

Les beques permeten als estudiants seleccionats rebre un ajut 
per fer part dels estudis a l’estranger.

dimarts de maig

Jornades monogràfiques  
d’inversió privada
5 de MaiG de 16 a 19.30 h
Sr. Jesús Monleon
12 de MaiG de 2015, de 16 a 19.00 h
Sr. David Solà
19 de MaiG de 2015, de 16 a 19.30 h
Sr. Luis Gutierrez Roy

Cada dijous 

Happy Hour
cada dijouS a parTir del 21 de MaiG FinS l’ocTubre
adreÇaT a eMpreSariS i TreballadorS de leS TorreS 

Al nou espai de networking a cel obert entre les torres 
 TCM2i TCM3

28 de maig 

Festa major  
del TecnoCampus
d’11 h FinS a la MaTinada / TecnocaMpuS i FeSTa poSTerior a la Sala clap de MaTaró
adreÇaT a: eSTudianTS del TecnocaMpuS

Organitzada per l’Associació d’Estudiants del Tecno-
Campus amb el suport de la UACU (Unitat d’Atenció 
a la Comunitat Universitària), consisteix en una 
mostra d’entitats, un torneig esportiu, flaxmoobs-

treet dance, vermut a la plaça i barbacoa, trobada de 
colles castelleres universitàries i DJ a la plaça i, per 
tancar la festa, un lloc únic com la Sala Clap.  
Més informació i horaris: uacu@tecnocampus.cat.

A càrrec de l’associació d’estudiants del TecnoCampus,  
amb el suport de la UACU (Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària).

11h a 13h

Mostra d’entitats 
A càrrec de les comissions de l’Associació d’Estudiants.

11h

Torneig esportiu 
Activitats esportives amb gincames; korfball i 3x3 bàsquet.

12h

Flaxmoob street dance 
Flaxmoobstreet. El grup d’street dance faran una exhibició 
de hip hop per a tots els estudiants, que hi podran participar.

13h

Vermut a la plaça + concert 
14h a 16h

Barbacoa 
Organitzada pels estudiants que volen recaptar diners pel 
viatge de fi de grau.

16h a 19h

Diada Castellera 
Trobada i exhibició de castells de més de 400 castellers 
d’universitats de Catalunya, amb la colla del TecnoCampus 
Passerells com a amfitriona.

19h a 22h

DJ a la plaça
00.00 h

Festa universitària a la Sala Clap

#liadapasserella


