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Com a president de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, em plau 
fer-vos a mans la memòria del curs 2012-2013. Un document que reflec-
teix el dinamisme, l’empenta  i l’ambició d’aquest projecte que és la suma 
d’un centre universitari de primer nivell, compromès amb l’educació de 
les persones,  i un parc científic i de la innovació, centrat en l’empresa i en 
l’emprenedor. I encara més important és que el resultat d’aquesta suma 
és clarament superior al valor de les parts per separat. Té un efecte multi-
plicador clau per complir la nostra missió: augmentar el producte interior 
brut (PIB) del territori. 

Aquest projecte, l’origen del qual cal cercar-lo com  a mínim 30 anys en-
rere amb la creació de la Politècnica de Mataró,  apareix conceptualment 
per primera vegada en document oficial el 1999 en l’àmbit del  Pla Di-
rector per la Societat de la Informació que impulsa la Politècnica i l’ Insti-
tut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), i s’inaugura 
finalment a la zona del Rengle de Mataró el 2010. Avui 3 anys després i 
consolidat un model de gestió basat en una fundació plural i participativa, 
podem dir que  el TecnoCampus funciona a ple rendiment. 

El projecte creix en estudiants, professors i titulacions i ens permet parlar 
amb orgull de “Mataró Ciutat Universitària”. Creix en projectes d’empre-
nedoria, accions de suport a l’emprenedor i viver d’empreses, i és un re-
ferent a Catalunya, que enguany ens ha permès ser membres de la xarxa  
Start-Up Catalonia i ens caracteritza arreu com a “campus de l’emprene-
doria”. Creix en ocupació d’espais d’oficines d’empreses fins gairebé la 
plena ocupació, i ens permet parlar del Rengle com del districte de nego-
cis TecnoCampus, una nova zona de primer nivell d’oficines a la ciutat de 
Mataró, que vol ser Porta Nord de la Gran Barcelona.

Queda palès, amb les dades d’enguany, que sumar universitat, amb  un 
viver d’empreses amb llarg bagatge, un sistema de projectes de teixit pro-
ductiu i un centre de transferència tecnològica com CETEMMSA és un 
encert. Aquesta suma positiva que es va fent forta, com ho demostren les 
dades, és el tret diferencial del TecnoCampus, que es consolida com un 
model de referència en els sistemes de triple hèlix Universitat-Empresa-
Administració.  Crear un cercle virtuós entre aquests agents que actuï com 
a generador de coneixement, riquesa, qualitat de vida i oportunitats la-
borals és l’objectiu central del TecnoCampus, la nostra missió, com queda 
identificat en el  Pla Estratègic de la Fundació.

La millor notícia, però, és que tot just arrenquem. El futur que tenim davant 
és ple d’oportunitats i ens ha de portar a potenciar encara més l’emprene-
doria, l’empresa, la professionalització i la internacionalització. Aprofun-
direm en projectes de re-industrialització, electrònica impresa, wearable 
i teixits intel·ligents, les noves tecnologies de la producció i la informació, 
l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la 
salut,  la indústria de l’entreteniment, les ciències de la salut i l’esport, el 
turisme i obrint noves iniciatives cap a la logística i els negocis marítims.  El 
TecnoCampus és avui una gran eina per al creixement econòmic i el progrés 
social al servei dels ciutadans, de la ciutat de Mataró, del Maresme i de tot 
Catalunya. Gràcies a tots els que feu possible aquest projecte.
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Teniu  a les vostres mans el document que resumeix el resultat d’un  any 
de treball al TecnoCampus en els diferents àmbits en què treballa la Fun-
dació: els centres universitaris estructurats en tres àmbits de coneixement 
(Tecnologia, Empresa i Salut) i prop de 2.000 estudiants, el campus que 
dóna servei i recursos a tots ells, el Parc al servei de l’Empresa i l’Empre-
nedor, amb més de 100 empreses i el propi àmbit corporatiu com a es-
tructura de gestió i de govern, que executa un pressupost de gairebé 10 
milions€. En total un sistema que és viu i que amb prop de 2.700 usuaris 
diaris, creix a ritmes de dos dígits.

En l’àmbit universitari s’ha crescut en un 26,9% d’estudiants totals i el 
desplegament dels graus que comencen i els que començaran ens fa pen-
sar en un campus de 3.000 estudiants amb una oferta superior de prop 
de 20 programes oficials altament professionalitzadors. L’entrada d’estu-
diants nous ha estat de 669, un 20% més que l’any anterior. D’aquest el 
87% són estudiants que han triat el TecnoCampus com a primera opció, 
qüestió que indica l’atractiu i la qualitat de la nostra oferta. El curs 12/13 
ha estat el de l’ inici de dos nous graus: i) Màrqueting i Comunitats Digi-
tals ii) Ciències de l’Activitat Física i l’Esport- que han rebut una accepta-
ció del 100% de les places ofertes. Aquesta oferta es complementarà amb 
les noves propostes de doble titulació en formats de 5 anys. També hem 
iniciat un nou programa Màster Universitari en Cronicitat i Dependència 
que se suma al Màster d’Emprenedoria ja existent. Creixem també en mo-
bilitat internacional de la mà del servei UACU gràcies a nous acords Eras-
mus. Alhora els programes docents d’emprenedoria, transversals a tots 
els estudis, i els laboratoris i programes de suport, fan de l’emprenedoria 
un altre segell diferenciador del campus. Enguany, a més, hem iniciat un 
programa nou de beques socials que permet que joves amb bon expedi-
ent acadèmic i amb pocs recursos puguin estudiar totalment de franc als 
nostres centres. Un programa que en el seu desplegament total donarà 
suport a més de 100 estudiants. També aquest any ha vist néixer quatre 
nous projectes transversals: i) l’Innolab com a laboratori d’innovació ii) 
Xnergic, com a projecte per ajudar a crear vocacions tecnològiques ii) la 
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Universitat d’estiu, com a plataforma per connectar universitat i ciutat, i 
iv) Digital Factory, com a àmbit de renovació pedagògica de la mà de la 
xarxa, i que ha creat el primer MOOC del TecnoCampus amb 7.000 ins-
crits. El fort creixement a nivell universitari ha fet necessari una inversió 
de prop de 500.000 € en nous espais esportius pel  grau de CAFE, noves 
aules al campus  i equipaments de laboratoris a la Politècnica.

En l’àmbit del Parc les dades són també positives i ajuden a visualitzar el 
TecnoCampus com  un eix de negocis. Al juny de 2013, 101 empreses ja 
estan instal·lades al Parc i el viver d’empreses està al 100% d’ocupació 
amb 25 empreses en fase de consolidació o creixement.  La zona de locals 
i serveis enguany ha acabat d’ocupar-se plenament i s’ha concentrat tota 
l’activitat emprenedora al Rengle, deixant els espais de la Nau Minguell 
per a usos que els donin el màxim rendiment. Precisament en l’àmbit em-
prenedor s’ha creat un nou programa de suport que sota el nom Innoem-
pren ajuda la creació d’empreses a partir d’ idees innovadores. Aquest any 
també s’ha iniciat el procés per la internacionalització del Parc amb acords 
recíprocs d’estades gratuïtes d’empreses amb altres parcs d’arreu del món. 
En concret ja està en marxa amb Toulouse i amb Miami. En aquest mateix 
sentit s’ha creat el OpenSpace com a infraestructura de suport a aquesta 
iniciativa. S’ha portat a terme 2 fòrums d’inversió que han ajudat a po-
sar en comú inversors i emprenedors, amb acord amb Keiretsu i BANC 
(Business Angels Network Catalonia). Cal emfatitzat que enguany també 
s’ha ampliat els serveis del Parc amb la integració de l’àmbit de Teixit Pro-
ductiu dins l’activitat del Parc. Igualment s’ha reforçat i donat una major 
orientació a l’àmbit de Formació Permanent i a l’àmbit de Transferència 
Tecnològica. També s’ha unit la direcció del Parc amb la direcció de màr-
queting, cercant màxima orientació al client. Finalment cal indicar que el 
Centre de Congressos dins el Parc també ha viscut un procés expansiu amb 
prop de 20.000 assistents a congressos. 
 
A nivell corporatiu el servei de manteniment i infraestructures ha enlles-
tit el pla de millores que ha permès treballar amb gestió d’incidències i 

reduir-les en un 80%, integrant un sistema de ticketing per fer atenció al 
client. A banda el Parc s’ha connectat amb l’Anella Industrial, desplegant 
nous serveis IP i iniciant la construcció d’un CPD per a les empreses. S’ha 
iniciat la integració informàtica de l’àmbit administratiu amb nou softwa-
re de gestió acadèmica SIGMA, de compres i de recursos humans integrat 
a l’ERP SAGE, de màrqueting i clients CRM i de reporting i indicadors BI.  
S’ha iniciat el Pla de Qualitat per millorar els serveis a nivell global, incor-
porant un responsable transversal de qualitat. A més, el Pla d’estalvis i 
eficiència ha permès una reducció de la despesa total de prop del 3%. Cal 
dir també que hem encarat amb el Comitè d’Empresa la recta final de la 
negociació col·lectiva que resultarà en un nou conveni laboral únic en tots 
els àmbits del TecnoCampus.

Pel que fa a la governança, s’ha impulsat un  treball de planificació estra-
tègica amb un sistema de rendiment de comptes basat en accions i indica-
dors en el Patronat. Així mateix, s’ha posat en marxa un sistema de treball 
en equip entre tots els treballadors que comença amb la convenció anual  
i el procés participatiu de planificació estratègica i pla d’accions.  Final-
ment, pel que fa a la Fundació, s’han modificat els estatuts per adaptar-los 
a la realitat del TecnoCampus, ampliant el Patronat i creant un àmbit as-
sessor i participatiu que, sota el nom de Senat, ha de ser capaç de recollir 
l’aportació d’usuaris i grups d’interès (stakeholders). En l’àmbit del Pa-
tronat s’ha decidit començar el procés d’adscripció única universitària en 
què els tres centres estaran en l’entorn de la UPF- Universitat Pompeu 
Fabra- cercant així millor organització i noves possibilitats en titulacions i 
trànsit entre diferents graus. 

Aquest resum d’activitat i  dades és el que amb més detall tot seguit s’ex-
posa en els 4 capítols en què hem estructurat aquesta memòria. Dades 
que ajuden a conèixer el treball d’un equip  avui format per 196 professi-
onals compromesos a construir futur. 
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La missió del TecnoCampus és esdevenir un element territorial de suport a 
la generació de riquesa i creixement econòmic, gestionant sota una única 
estratègia: tres escoles universitàries, el campus que dóna servei a totes 
elles, un parc empresarial amb més de 100 empreses innovadores consoli-
dades i un viver d’empreses amb cabuda per 27 start-ups. 

El valor afegit del TecnoCampus es troba en les sinèrgies que s’estableixen 
entre l’àmbit públic, l’àmbit acadèmic i l’àmbit empresarial, treballant en 
un model de triple hèlix. Aquestes tres esferes optimitzen recursos i im-

pulsen la innovació com a motor econòmic, situant TecnoCampus com un 
projecte únic, per la seva capacitat de sumar i combinar aquests elements.

Aquest model beneficia totes les parts del sistema: estudiants que tro-
ben un entorn d’aprenentatge fortament vinculat a l’empresa i amb forta 
orientació emprenedora, empresaris que gaudeixen de sistemes d’accés 
al talent i a la transferència de coneixement i agents públics que poden 
confluir recursos eficientment i aplicar polítiques efectives del foment del 
teixit productiu.

La Fundació TecnoCampus és una organització sense afany de lucre
promoguda per l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme,
per gestionar el parc científic i de la innovació TecnoCampus i els tres centres
universitaris que l’integren. 
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Una institució amb història
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La gènesi del TecnoCampus cal cercar-la al 1982 amb la creació de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró des de dins del ja consolidat Institut Muni-
cipal de Formació Professional Miquel Biada. Aquest centre universitari d’enginyeria va ser fruit de l’empenta de l’Ajuntament de Mataró i el propi teixit 
industrial en un moment en que Mataró és una localitat fortament centrada en l’activitat industrial i una de les ciutats més dinàmiques del país en creació 
d’empresa. Al 1994 es fa un pas important amb la creació de l’Escola Universitària del Maresme (EUM), per part del Consell Comarcal i amb adscripció a la 
Universitat Pompeu Fabra. L’any 1999 l’equip de direcció de la Politècnica veu com el futur del centre ha d’anar lligat a unes noves instal·lacions de campus 
i a un model que aposti decididament per la més alta complicitat amb el món de l’empresa. Així es com la pròpia Escola juntament amb l’Ajuntament tiren 
endavant el Pla Director per la Societat de la Informació on es defineix el concepte TecnoCampus, que el 2010 veu la llum a la nova zona d’expansió de 
la ciutat a primera línea de mar.

Presidents del TecnoCampus des de la seva fundació:

Període Alcalde de Mataró President de la Fundació

1999-2008 Manuel Mas Pilar González-Agapito

2008-2012 Joan Antoni Barón Alicia Romero

2012-actual Joan Mora Miquel Rey

11
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Mataró a la porta nord de la gran Barcelona 

La Fundació actua en l’àmbit territorial català i abasta de forma natural una 
àrea de 7.570.908 habitants amb un producte interior brut de 200.323 
milions d’euros (2012). 

Alhora, l’activitat de la Fundació es centra a la regió de Barcelona, on Ma-
taró esdevé la porta nord d’aquesta gran àrea amb prop de cinc milions 
d’habitants. Mataró, capital de la comarca del Maresme, destaca per la 
seva excel·lent qualitat de vida, i la seva proximitat i possibilitats de con-
nexió amb Barcelona capital.

Pel seu caràcter innovador i emprenedor, la ciutat de Mataró va rebre 
l’any 2010 el distintiu “Ciutat de la Ciència i la Innovació”, mitjançant el 
qual el Ministeri de Ciència i Innovació va reconèixer els 30 municipis que 
desenvolupen un important esforç i compromís amb la R+D+I. El parc Tec-
noCampus és una peça clau d’aquesta estratègia d’innovació.

BARCELONA

BARCELONA

MATARÓ

MATARÓ

Aeroport de Girona - Costa Brava

Aeroport de Barcelona El Prat



13

Ó
RG

A
N

S 
D

E 
G

O
V

ER
N

La composició del màxim òrgan de govern de la Fundació, el Patronat, reflecteix aquest model de cooperació Universitat-Empresa-Administració, 
representant de manera equilibrada tots els agents del territori. La presidència recau en l’Ajuntament de Mataró, cercant, d’aquesta manera, alinear el 
màxim la institució cap a la seva missió de ser un instrument decisiu pel progrés econòmic i social del territori.

Membres del patronat de la Fundació 

Presidència Ajuntament de Mataró Miquel Rey i Castilla

Vicepresidència Consell Comarcal del Maresme Andreu Francisco Roger

Vocals

Ajuntament de Mataró

Carlos Súnico Batchillería
Joan Gil i Sans 
M. Carme Maltas Freixas 
Víctor González Espí 
Esteve Martínez Ruíz
Mercè Bosch i Pou

Caixa d’Estalvis Laietana Josep Ibern i Gallart 

Sindicats
Lluís Torrents Díaz
Ovidi Huertas Castillo

CETEMMSA Pere Merino Tarafa

FAGEM, associació d’empresaris Roser Moré i Roy 

Consells sectorials territorials
Miquel Buch i Moya
Andreu López i Pou

Al maig del 2013 es va aprovar la constitució d’un nou òrgan de caràcter consultiu anomenat Senat, l’objecte del qual serà assessorar el Patronat en 
totes aquelles activitats que realitza dins de les seves finalitats fundacionals. El Senat tindrà una composició de vint membres representants del per-
sonal, alumnes, empreses i institucions, i personalitats del territori.

 

Roser Moré
Presidenta de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

“Si tenir una universitat a casa és important, veure com avança
i creix és encoratjador i ens enorgulleix. El teixit productiu del
territori guanya en força i empenta, coneixement i talent”.
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•	 El desenvolupament d’estudis d’educació superior, amb una oferta 

adaptada a les necessitats del territori i compromesa amb un model 
educatiu centrat en els pilars de la professionalització, l’emprenedoria 
i la internacionalització. 

•	 L’ostentació i execució de la titularitat dels centres universitaris que 
calgui, en cada moment, per la programació de l’oferta universitària i 
seguint l’ordenació legal en aquesta matèria. 

•	 El desenvolupament d’un projecte formatiu accessible a tots els sectors 
socials que faciliti l’accés a una educació superior de qualitat al màxim 
nombre de ciutadans. 

•	 L’activitat docent, entesa de forma àmplia com una formació al llarg de 
la vida sota el paraigües de la formació permanent. 

•	 La recerca com activitat acadèmica centrada en la generació de coneixe-
ment amb especial èmfasi en la recerca aplicada i la transferència de conei-
xement.

•	 La divulgació i el foment de la ciència i la tècnica especialment en els 
tres àmbits principals d’actuació de la Fundació: i) estudis politècnics i 
d’enginyeria, ii) estudis d’empresa i ciències socials, iii) estudis de cièn-
cies de la salut i benestar. 

•	 El suport i foment de l’emprenedoria i el suport a l’activitat emprene-
dora mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el 
creixement d’empreses ja existents. 

•	 La gestió del Parc TecnoCampus, propietat de l’Ajuntament de Mataró 
(a través de l’entitat pública empresarial local Parc TecnoCampus Ma-
taró-Maresme), mitjançant un contracte de gestió entre la Fundació i 
l’esmentada EPEL Parc TecnoCampus.

•	 La participació, de forma general, en tota aquella activitat a l’abast que 
incideixi en la competitivitat empresarial, el desenvolupament industrial, 
l’educació, la internacionalització i el creixement del teixit productiu del 
territori.
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Àmbits d’actuació sectorial

L’activitat del TecnoCampus està centrada en tres àmbits, a partir dels 
quals s’organitza l’oferta acadèmica que imparteixen els centres universi-
taris, i la recerca i transferència: l’àrea de tecnologies de la informació i 
producció, l’àrea de ciències empresarials i socials i l’àrea de ciències de la 
salut i benestar. 

Docència:

•	 Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica

•	 Enginyeria Mecànica
•	 Enginyeria Informàtica
•	 Mitjans Audiovisuals

Recerca i transferència:

•	 Tractament del Senyal
•	 Electrònica de Potència
•	 Innovació i Competitivitat 

Territorial (GRIC)
•	 Biomecànica Aplicada 

i Tecnologia Mèdica 
(GREBITECH)

•	 So, Silenci, Imatge 
i Tecnologia (SSIT)

•	 Netlab
•	 Centre de Coneixement  

Urbà (CCU)
•	 Centre de Competències 

Integració (CCI)

Docència:

•	 Administració d’Empreses 
i Gestió de la Innovació

•	 Màrqueting i Comunitats 
Digitals

•	 Turisme i Gestió del Lleure
•	 Màster Universitari 

en Emprenedoria i Innovació

Recerca i transferència:

•	  Competències, Emprenedoria 
i Ocupació (CEO)

•	 Grup de Recerca Aplicada en 
Benestar Econòmic i Turisme 
(GRABET)

SALUT I
BENESTAR

EMPRESA
TECNOLOGIA - EMPRESA

 Dobles titulacions
 Recerca multidisciplinar

EMPRESA - SALUT
 Dobles titulacions

 Recerca multidisciplinar

TECNOLOGIA - SALUT
 Dobles titulacions

 Recerca multidisciplinar

TECNOLOGIA

Docència:

•	 Grau en Infermeria
•	 Ciències de l’Activitat Física 

i de l’Esport
•	 Màster Universitari 

en Cronicitat i Dependència

Recerca i transferència:

•	 Salut preventiva i càncer
•	 Envelliment i dependència
•	 Empoderament i educació 

sanitària
•	 Innovació docent en infermeria
•	 Ferides cròniques
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L’estructura de gestió de la Fundació es basa en un model de capes, el nucli 
de la qual és l’àmbit acadèmic, integrat per les tres escoles universitàries 
del TecnoCampus: l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), 
l’Escola Universitària del Maresme (EUM) i l’Escola Superior de Ciències 
de la Salut (ESCS). L’àmbit del campus integra les unitats transversals de 
transferència de tecnologia i de serveis universitaris relatius a la gestió aca-
dèmica, la borsa de treball i pràctiques, el CRAI i la Digital Factory.

En l’àmbit del parc es desenvolupen els serveis de suport a l’emprenedor, 
serveis d’allotjament empresarial i serveis d’acceleració d’empreses amb alt 
potencial de creixement. Per últim, la Fundació integra els serveis gene-
rals necessaris per fer funcionar tota aquesta estructura (infraestructures, 
màrqueting i comunicació, qualitat, administració i finances, recursos hu-
mans, Secretaria i Direcció general). 
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2.
Un centre
universitari
al servei
de les
persones
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L’oferta acadèmica del TecnoCampus es basa en un projecte educatiu que 
descansa en tres pilars bàsics: 

•	 Professionalització, mitjançant una oferta formativa vinculada directa-
ment a l’exercici professional, a través del contacte permanent amb el 
món empresarial gràcies a l’assessorament que presten els Consells de 
Grau, formats per empreses del sector que aporten la seva visió i garan-
teixen una adaptació continuada dels plans d’estudi.

•	 Internacionalització, a través del foment de la participació en progra-
mes de mobilitat internacional, tant acadèmics com de pràctiques en 
empreses; a través de la incorporació de l’aprenentatge d’idiomes en 
els estudis universitaris, i mitjançant la promoció de dobles titulacions 
amb acords amb universitats internacionals.

•	 Emprenedoria, entesa com un àmbit transversal present en tots els es-
tudis mitjançant assignatures troncals, i amb programes i espais pen-
sats a mida perquè els estudiants puguin desenvolupar la seva pròpia 
idea de negoci.

El resultat que es persegueix és que en finalitzar l’etapa educativa, l’estu-
diant sigui capaç de competir i desenvolupar-se a un entorn global, que es 
pugui inserir fàcilment al mercat de treball en la seva especialització.

TALENT EMPRENEDOR

ESTUDIANTS DE MÀSTER I POSTGRAU

ESTUDIANTS DE GRAU
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Montserrat Vilalta
Directora de l’Escola Universitària del Maresme (EUM)

“L’emprenedoria és l’eix que vertebra les diverses
àrees de coneixement dels estudis universitaris”.

El TecnoCampus ofereix estudis universitaris oficials de grau i postgrau, 
plenament inserits dins de l’espai europeu d’educació superior (EEES), més 
conegut com a Pla Bolonya. L’oferta acadèmica del TecnoCampus s’estruc-
tura en tres escoles, a les quals s’imparteixen programes oficials de grau i 
postgrau. 

Com a conseqüència del procés de fusió dins el TecnoCampus de dues es-
coles anteriorment independents, el TecnoCampus ofereix, en aquests mo-
ments, els graus de l’àmbit tecnològic amb titulació oficial de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i els graus en l’àmbit d’empresa i salut amb titu-
lació oficial de la Universitat Pompeu Fabra. Ambdues universitats estan 
situades entre les primeres en l’àmbit europeu en docència, transferència 
i recerca. 

En el moment actual s’està avaluant desenvolupar un model d’adscripció 
única per tal d’integrar tota la oferta acadèmica actual del TecnoCampus 
en un únic centre universitari TecnoCampus, amb tres àrees marcades de 
coneixement (tecnologia, empresa i salut) i adscrita a la Universitat Pom-
peu Fabra. Aquesta adscripció única farà possible una millor eficiència de 
recursos a partir d’un model d’organització acadèmica comú i alhora per-
metrà importants beneficis pels estudiants que podran acollir-se a nous 
programes de dobles titulacions.

Centres universitaris del TecnoCampus
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Àmbit estudis Salut i benestar

Consells sectorials de grau 

Els consells sectorials són els òrgans assessors de les titulacions de grau dins els tres àmbits de coneixement de TecnoCampus. El seu objectiu és estrènyer lligams 
amb empreses i institucions per tal que aportin la seva visió, garantint una adaptació continuada dels plans d’estudi a les necessitats de l’exercici professional.

Àmbit estudis Tecnologia

Àmbit estudis Empresa
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Durant el curs acadèmic 2012-2013 s’han posat en funcionament dos 
nous graus oficials adscrits a la Universitat Pompeu Fabra: el grau de Cièn-
cies de l’Educació Física i de l’Esport (CAFE), dins de l’àmbit de la salut, i 
el grau de Màrqueting i Comunitats Virtuals, en l’àmbit de l’empresa. Tam-
bé s’ha programat per primera vegada la doble titulació en Administració 
d’Empreses i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure, que ha 
estat molt ben acollida al mercat. 

El desenvolupament de productes de doble titulació és un objectiu sobre el 
qual es vol continuar treballant tant per la seva bona acceptació entre els es-
tudiants com pel fet que aporten al mercat laboral professionals polivalents 
i amb una visió més àmplia. Per aquest motiu, durant el curs 2012-2013 
s’ha estat treballant per aprovar una nova titulació oficial que es posarà en 
marxa el proper curs acadèmic: el doble grau en Administració d’Empre-
ses i Gestió de la Innovació i el grau en Màrqueting i Comunitats Digitals. 
L’objectiu d’aquesta doble titulació és preparar professionals integrals amb 
coneixements de gestió i administració empresarial en la nova economia i 
amb un domini complet de les tecnologies actuals, que els permeti utilitzar 
els instruments de màrqueting i comunicació en xarxes socials, fomentar la 
creativitat i l’esperit emprenedor, establir estratègies, anticipar-se als can-
vis, optimitzar recursos o analitzar la informació per a la presa de decisions.

Una altra de les novetats del curs ha estat l’augment del nombre d’estudiants 
del grau en Mitjans Audiovisuals que s’han acollit al programa internacional 
amb la Glyndwr University. Aquest programa, que es va posar en marxa al 

curs 2009-2010 permet als estudiants del TecnoCampus estudiar el quart 
any dels seus estudis a Glyndwr, a través de dues estades de quatre setmanes 
a la universitat estrangera i a partir de la realització del Treball de Fi de grau. 
D’aquesta manera els estudiants en finalitzar el grau obtenen una doble ti-
tulació internacional: el grau en Mitjans Audiovisuals i una altra titulació de 
la Glyndwr University, que poden triar entre BA Design: Animation&Game 
Art o BA: Television Production & Technology. En total 111 alumnes del 
grau en Mitjans Audiovisuals s’estan beneficiant d’aquest programa. 

Pel que fa a la programació de màster, s’ha iniciat la primera edició del Màs-
ter Universitari en Cronicitat i Dependència, que ofereix l’Escola Superior 
de Ciències de la Salut. El màster està organitzat de manera conjunta amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb la col·laboració de 
TicSalut, el Consorci Sanitari del Maresme i l’Hospital Clínic de Barcelona. 
També durant aquest curs s’ha dut a terme la tercera edició del Màster Uni-
versitari en Emprenedoria i Innovació, que aporta des del rigor acadèmic 
d’un màster oficial els coneixements especialistes i les habilitats específi-
ques de l’emprenedor.

En conjunt, el nombre d’estudiants totals matriculats al curs 2012-2013 als 
centres universitaris TecnoCampus ha estat de 1.835 estudiants. Els graus 
que tenen més afluència són: el grau en Mitjans Audiovisuals, amb 566 
estudiants; el grau en Administració i Direcció d’Empresa, amb 403 estu-
diants i el grau en Infermeria, amb 252 estudiants.

Estudis de grau

Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT):

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Mitjans Audiovisuals
Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica

Escola Universitària del Maresme (EUM):

Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació
Grau en Turisme i Gestió del Lleure
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
Doble titulació en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació
i Turisme i Gestió del Lleure

Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS):

Grau en Infermeria 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE)

Estudis de postgrau i màster

Escola Universitària del Maresme (EUM):

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació
Diploma de postgrau en Innovació Empresarial
Diploma de postgrau en Emprenedoria

Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS):

Màster Universitari en Cronicitat i Dependència
Diploma de postgrau en Recerca en Salut
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En relació amb l’acceptació dels estudis de grau entre els nous estudiants 
que accedeixen a la universitat, aquest any els estudis TecnoCampus han 
tornat a tenir molt bona acollida, com ho demostra el fet que un 87,1% dels 
alumnes que estudien al TecnoCampus, ho fan en primera opció. Els ense-
nyament amb més sol·licituds en primera preferència han estat: Mitjans 
Audiovisuals (un 97%), Enginyeria Electrònica i Mecànica (en un 93,5%) i 
Administració i Direcció d’Empreses (un 93,1%). 

Quant a les dades de matrícula de nou accés, en el curs 2012-2013 es van 
matricular 669 nous estudiants als centres universitaris TecnoCampus, el 

que suposa un increment respecte l’any anterior del 20%, tal com es pot 
veure al gràfic de la pàgina següent. En relació amb la procedència geogrà-
fica d’aquests nous alumnes, les comarques d’on provenen més estudiants 
són el Maresme, en un 43%; el Barcelonès, en un 29%, i el Vallès Oriental, 
en un 11%.

Pel que fa als indicadors de sortida, aquest curs s’han titulat 145 persones 
de les escoles EUPMT i EUM. Atès que l’Escola Superior de Ciències de la 
Salut es va posar en marxa el 2010, encara no hi ha cap titulat d’aquesta 
escola.

Oriol Martí
Antic estudiant dels centres universitaris TecnoCampus

“A l’hora de triar universitat, per mi l’essencial són les oportunitats que et 
facilitin i aplanin un futur amb optimisme. Sense dubte que al TecnoCampus 
se te’n obren, dia rere dia, impensables en d’altres centres.
Per mi és la universitat customitzada, a la mida de cadascú”.

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica

Mitjans Audiovisuals

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació

Turisme i Gestió del Lleure
Doble titulació en ADE i Turisme

Màrqueting i Comunitats Digitals

Infermeria

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
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Aules i laboratoris

TecnoCampus compta amb una xarxa d’instal·lacions d’avantguarda per a 
dur a terme les activitats de docència i recerca. Tots els graus disposen de 
laboratoris d’última generació, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge 
i la pràctica dels alumnes, l’avaluació de les competències adquirides al 
finalitzar el curs i la innovació en els mètodes docents i d’aprenentatge.

Pel que fa a les aules, l’edifici universitari disposa d’un total de 25 aules 
equipades, d’una superfície total de 2.536 metres quadrats, amb capa-
citat per donar classe, de manera simultània, a més de 1.600 alumnes. 
Totes les aules estan dotades de projecció multimèdia i sonorització d’alta 
fidelitat, que permet desenvolupar l’activitat docent amb el recolzament 
de les millors eines tecnològiques. L’accés a Internet i altres recursos estan 
disponibles gràcies a la connectivitat d’alta velocitat disponible a l’aula i la 
cobertura WIFI, que permet als estudiants l’accés a la informació docent 
des de la mateixa. A aquestes s’afegeix la “Sala de Graus”, equipada amb 
mobiliari noble i pensada per a la docència en els Màsters o per a la pre-
sentació de Treballs de Final de Grau o de Màster.

Laboratoris d’enginyeria mecànica i electrònica

•	 Laboratori de Control i Comunicacions
•	 Laboratori de Física
•	 Laboratori de Materials
•	 Laboratori de Fabricació i Mecatrònica
•	 Laboratori de disseny mecànic
•	 Laboratori d’electrònica i de Màquines Elèctriques 

i Electrònica de Potència
•	 Espai de Mecanització

Laboratoris d’informàtica

•	 4 Laboratoris d’informàtica amb 16 ordinadors cadascun 
•	 1 Laboratori d’informàtica equipat amb ordinadors del tipus iMac de 27’’

Laboratoris d’audiovisuals

•	 Cambra semianecoica
•	 2 controls de ràdio i 2 estudis de ràdio 
•	 Control de Televisió
•	 Plató de televisió
•	 8 sales de postproducció d’àudio
•	 Servei de préstec de material audiovisual
 

Laboratoris d’infermeria

•	 Unitat de cures intensives
•	 Unitat d’hospitalització 
•	 Unitat de cures pediàtriques-neonatals
•	 Servei d’urgències
•	 Consulta d’atenció primària

Centre de Simulació Innovació
en Salut (CSIS)

El centre de simulació en innovació i salut de l’Escola Superior de 
Ciències de la Salut neix amb l’objectiu de facilitar i promoure el 
desenvolupament i la formació integral dels estudiants i profes-
sionals de la salut, utilitzant els mètodes innovadors d’aprenen-
tatge. D’aquesta manera es treballa en tres línies principals: a) 
la docència i la formació tant d’estudiants universitaris com de 
qualsevol persona interessada a través dels cursos de formació 
permanent que s’ofereixen; b) l’avaluació de l’alumne per garan-
tir que s’han adquirit les competències establertes i el desenvo-
lupament de projectes d’investigació amb l’objectiu de dissenyar 
i c) identificar nous mètodes educatius més avançats i eficaços 
centrats en la simulació amb pacients.
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Durant el curs 2012-2013 s’ha posat en funcionament un nou programa 
de Beques Socials amb l’objectiu de garantir que estudiants que tinguin 
una excel·lent trajectòria acadèmica però afrontin una difícil situació eco-
nòmica puguin cursar els seus estudis universitaris al TecnoCampus. En 
aquesta primera edició s’han convocat 17 beques per finançar de manera 
íntegra l’import de la matrícula durant els quatre anys dels estudis de grau, 
de les quals se n’han adjudicat 11. 

Aquest nou programa de beques es suma als anteriors programes que ja 
estaven en funcionament al TecnoCampus: les beques del Ministeri d’Edu-
cació, les beques ACA de la Direcció General d’Universitats del Departa-
ment d’Economia i Coneixement, les beques de mobilitat internacional i 
les beques Universitat Empresa, segons les quals diferents empreses con-
cedeixen beques d’estudi a alumnes amb bon expedient acadèmic i una 
alta motivació. Enguany s’han concedit 10 beques Universitat Empresa, 
per un valor total de 40.000€, gràcies a les empreses Procter&Gamble 
(P&G), Beiersdof, Aqua Hotels, Golden Hotels i Bòboli. 

Per altra banda, s’han seguit incrementant els beneficiaris del préstec del 
Banc Sabadell, un programa dissenyat a mida per als estudiants del Tec-
noCampus per tal de finançar la matrícula dels estudis de grau en sis o 
12 mensualitats a interès zero. Durant el curs acadèmic 2012-2013, 436 
alumnes, un 23,7% del total d’estudiants del TecnoCampus, s’han benefi-
ciat d’aquest programa.

Per últim, s’han concedit 38 beques de col·laboració TecnoCampus, que 
han suposat un import de 107.491,95 €. Amb aquestes beques, alguns dels 
alumnes matriculats en estudis oficials de grau o màster realitzen tasques 
de col·laboració als diferents departaments del TecnoCampus a canvi d’un 
ajut econòmic. 

Beques concedides i altres ajuts al finançament Nombre Import

Beques Ministeri d’Educació 355 962.934,63 €

Beques ACA 1 73 22.072,34 €

Préstec finançament interès 0 Banc Sabadell 436 1.760.954,41 €

Beques Socials TecnoCampus 11 62.741,21 €

Beques de col·laboració TecnoCampus 38 107.491,95 €

Beques Universitat – Empresa 10 40.000 €

Esther Cabrera
Directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS)

“Volem transmetre en el nostre entorn la importància de vetllar 
per la salut, l’activitat física i la qualitat de vida de les persones, 
per fer una societat més saludable”.

1 A data de tancament d’aquesta memòria no s’havien resolt encara les beques ACA per al curs

2012-2013, motiu pel qual l’import que consta a la taula correspon al curs 2011-2012.
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Els Premis Enginy reconeixen els millors
treballs de recerca del batxillerat

El darrer 17 de juny es van lliurar els premis corresponents a la sisena 
edició dels Premis Enginy de reconeixement als millors treballs de re-
cerca del batxillerat. Organitzats pel moviment Xnergic amb el suport 
de l’EUPMT, els guanyadors tenen un any de matrícula gratuïta en 
qualsevol dels graus universitaris relacionats amb les enginyeries que 
s’imparteixen al TecnoCampus.

Els guanyadors van ser:

•	 1r premi: Dídac Garcia Rodríguez, de l’Institut Puig i Cadafalch de 
Mataró, amb el treball de recerca “Creació d’un sistema de suspensió 
magnetoreològic per a bicicletes”.

•	 2n premi: Sergi Colomé i Alexis Buza, de l’Institut La Llauna de 
Badalona, amb el treball “El cotxe intel·ligent”.

•	 3r premi: Daniel Sagrera Ramos, del GEM de Mataró, amb el treball 
“Creació d’una casa domòtica”.

Alumnes del grau en Mitjans Audiovisuals
reben el premi Miramar en categoria
de ràdio

El premi Miramar de Ràdio d’enguany, l’han guanyat un grup d’alumnes 
del grau en Mitjans Audiovisuals amb la peça “Equipaments culturals 
autogestionats: les ocupacions”. El lliurament es va fer al Parlament de 
Catalunya, en un acte presidit per la presidenta del Parlament, Núria 
de Gispert.

Els guanyadors van ser Guillem Carnós, Oriol Corbella, Bruno De Fa-
brizis, Sara Avilés, Álvaro Geerts i Jordi Casamayor. La peça que van 
presentar va ser una versió reduïda del reportatge que van fer per a 
l’última pràctica d’una assignatura sobre el equipaments culturals au-
togestionats. Una part del premi és la realització de pràctiques a RTVE.

Beques ACA

Beques Universitat - Empresa

Beques Socials

Beques de col·laboració

Beques MEC

Préstec Banc Sabadell

22.072,34 €

40.000 €

62.741,21 €

107.491,95 €

902.934,63 €

1.760.954,41 €
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En l’àmbit de la recerca i la transferència de coneixement s’ha seguit tre-
ballant per donar suport a l’activitat pròpia dels grups de recerca del Tec-
noCampus, amb l’objectiu de desenvolupar una activitat investigadora 
de qualitat que generi nou coneixement i, així, transferir-lo a les empre-
ses ubicades al parc i a la societat. Actualment el TecnoCampus ocupa la 
posició 306 del total de 977 organitzacions que desenvolupen recerca a 
Espanya, i per primer cop es troba en una posició dins el primer terç del 
rànquing de la xarxa social especialitzada Research Gate.

Grups de recerca en l’àmbit de les tecnologies

Grup de recerca en tractament de senyal

Coordinador: Dr. Marcos Faúndez-Zanuy
Membres del grup:
•	 Andreu Comajuncosas
•	 Dra. Virginia Espinosa-Duró
•	 Dr. Joan Fàbregas
•	 Màrius Flaquer 
•	 Dr. Xavier Font
•	 Dr. Antoni Satué
•	 Dr. Enric Sesa
•	 Dr. Josep Roure Alcobé

Grup de recerca en Electrònica de Potència

Dr. Salvador Alepuz

Grup de Recerca en Innovació i Competitivitat Territorial (GRIC)

Coordinador: Julián Horrillo
Membres del grup: 
•	 Dr. Jordi Mas
•	 Dr. Antoni Satué
•	 Joan Triadó 
•	 Joan Ramos Rius

Grup de Recerca en Biomecànica Aplicada i Tecnologia Mèdica (GREBITECH)

Coordinador: Carles Paul
Membres del grup: 
•	 Dr. José Luis Parreño
•	 Dra. Marisa Cabrera
•	 David Minguillón
•	 Pablo Genovese
•	 Lou Justiniano
•	 Javi Moreno
•	 José Luis Cervantes

Grup de recerca en So, Silenci, Imatge i Tecnologia (SSIT)

Coordinador: Dr. Daniel Torras
Membres del grup: 
•	 Dr. Jordi Soler 
•	 Dra. Maria Soliña Barreiro
•	 Aina Fernàndez
•	 Eloi Aymerich

El Grup de Recerca en Tractament de Senyal, constituït l’any 1995, investi-
ga temàtiques vinculades amb el reconeixement de patrons, amb especial 
èmfasi en el reconeixement biomètric de persones, de forma principal a 
partir de cara, mans, veu, firma en línia i empremta dactilar. Aquest grup té 
el reconeixement com a grup de recerca consolidat per part de l’AGAUR, 
de la Generalitat (Referència GRC-1318).

La Línia de Recerca en Electrònica de Potència, amb contribucions científi-
ques des de l’any 1998, està orientat a convertidors multinivell, amb apli-
cació a generació eòlica i/o fotovoltaica. En l’actualitat s’està col·laborant 
en dos projectes: “Dispositius semiconductors avançats de cap ample per 
a ús racional de l’energia” i “Tècniques avançades de convertidors elec-
trònics de potència multinivell de CA aplicades al ús racional de l’energia 
elèctrica”.

Per la seva banda, el Grup de Recerca en Biomecànica Aplicada i Tecnolo-
gia Mèdica (GREBITECH) realitza activitats d’investigació i desenvolupa-
ment en biomecànica aplicada i tecnologia mèdica, utilitzant les últimes 
innovacions en tècniques d’anàlisis del moviment, la seva interpretació 
i la seva correlació amb l’alteració funcional del malalt. Les línies de co-
neixement específic del grup són: a) la millora del disseny de pròtesis en 
l’àmbit pediàtric, b) la implementació de les últimes tecnologies en l’àmbit 
de la valoració funcional, c) la implementació de la representació 3D per 
facilitar la interpretació per part d’especialistes, d) el disseny de protocols 
clínics per facilitar la interpretació de les dades cinemàtiques i cinètiques 
per part de la comunitat mèdica, e) el disseny d’aplicacions TIC per imple-
mentar els paràmetres biomecànics a l’historial clínic i f) del disseny de 
videojocs que aporten al malalt un biofeedback i informació objectiva de 
l’evolució de la patologia.

El quart grup de recerca en aquest àmbit és el Grup de Recerca en Innova-
ció i Competitivitat Territorial (GRIC), que té com a objectiu generar conei-
xement sobre el procés innovador i el seu impacte sobre la productivitat 
i la competitivitat d’empreses i territoris. Les principals línies de recerca 
amb què treballen són la geografia de la innovació, el desenvolupament 
territorial del procés emprenedor i els determinants de la competitivitat 
en les petites i mitjanes empreses.

Per últim, el grup de recerca So, silenci, imatge i tecnologia (SSIT) és un grup 
de recerca independent amb professorat universitari de formació i proce-
dència diverses. SSIT promou i realitza projectes d’investigació dins de 
l’àmbit de la Comunicació Audiovisual i la Publicitat, concretament sobre el 
so, la música i el silenci en relació amb la imatge i la tecnologia, considerant 
aquests darrers elements de l’enunciació acústica com a factors i mitjans de 
condicionament i transmissió de la mateixa. Les tres principals línies d’in-
vestigació són: a) el pensament i l’estètica del so i la música, b) el context 
tecnològic d’enunciació i c) la música, el so i la comunicació mediàtica.

Marcos Faúndez
Director de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT)

“La recerca i la seva aplicació real en la societat
tindran cada cop  un paper més rellevant”.
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Grups de recerca en l’àmbit de l’Empresa

Grup de Recerca Aplicat a Benestar, Economia i Turisme (GRABET)

Coordinador: Dr. Josep Maria Raya
Membres del grup: 
•	 Dra. Catia Nicodemo
•	 Paula Garda
•	 Dr. Francesc Sastre
•	 Dra. Catalina Juaneda
•	 Dr. Carlos Pestana
•	 Dr. Joan Ripoll
•	 Dra. Esther Martinez
•	 Dolors Celma

Grup de recerca en Competències, Emprenedoria i Innovació (CEO)

Membres del grup: 
•	 Dr. Aleksander Kucel
•	 Dra. Núria Masferrer
•	 Màrian Buil
•	 Dr. Noemí Ruiz
•	 Dr. Peter Robert
•	 Ivette Fuentes
•	 Dr. Montserrat Vilalta-Bufí
•	 Dr. Montse Vilalta-Ferrer

El Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme (GRABET) 
va néixer el 2008 i està reconegut com a grup de recerca emergent des del 
2009. El GRABET realitza un recerca econòmica aplicada en diverses àrees 
que tenen a veure amb el benestar social i econòmic, realitzant especial 
èmfasi en el turisme entès com a concepte proper al lleure. Aquestes àrees 
són principalment: turisme, transport (aeri i marítim), habitatge/urbanis-
me i economia laboral, tot i que de forma puntual també es fa recerca eco-
nòmica aplicada sobre altres temes. 

El grup d’investigació Competències, Emprenedoria i Ocupació (CEO), 
constituït l’any 2011, organitza les seves línies d’investigació al voltant de 
tres eixos principals: a) educació – emprenedoria, que inclou les línies de 
recerca sobre condicions, restriccions i potencialitats dels sistemes d’educa-
ció; competències i habilitats necessàries al món empresarial, i institucions 
i actors vinculats a l’educació emprenedora; b) educació - economia, que 
inclou les línies de recerca en grau d’educació i inserció laboral, formació 
contínua en l’àmbit econòmic i qualitat de la inserció laboral, i c) emprene-
doria – economia que estudia temàtiques com el grau d’èxit de les empreses 
emergents i consolidades, els nous models de creació i gestió d’empreses 
i institucions macroeconòmiques, els cicles econòmics, i emprenedoria – 
conjuntures polítiques i econòmiques nacionals i internacionals.

Grups de recerca en l’àmbit de la Salut i el Benestar

Grup de recerca en salut preventiva i càncer

Membres del grup: 
•	 Dra. Esther Cabrera
•	 Dr. Ignacio Blanco
•	 Carolina Chabrera

Grup de recerca en envelliment i dependència

Línia de recerca en Cures a la gent gran depenent
 
Coordinadora: Dra. Adelaida Zabalegui
Membres del grup: 
•	 Dra. E Cabrera
•	 Dr. A Gallart
•	 Dr. MA Escobar
•	 Dra. Bardallo

Línea de recerca en Ferides Cròniques

Membres del grup:
•	 Carme Rosell
•	 Dr. José Verdú Soriano

Línea de recerca en cures informals

Membres del grup:
•	 Dra. E Cabrera
•	 Griselda Manzano
•	 Carolina Chabrera
•	 Carol Rosell
•	 Susana Santos

Grup de recerca del Centre de Simulació e Innovació en Salut (CSIS)

Membres del grup:
•	 Carolina Chabrera
•	 Eva Diago
•	 Carme Rosell
•	 Laura Curell
•	 Sandra Arco
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Treball conjunt entre el TecnoCampus
i el Consorci Sanitari del Maresme per
a un software aplicat a diagnòstics

Un treball conjunt entre enginyers del TecnoCampus i del Con-
sorci Sanitari del Maresme ha permès desenvolupar un software 
automatitzat per a l’anàlisi histològic de les mostres de les biòpsi-
es de colon de pacients amb malaltia diverticular. Es tracta d’una 
cooperació amb un grup d’enginyers txecs dirigits pel director de 
l’EUPMT, Marcos Faúndez, en el context d’una subvenció europea 
del 7è Programa Marc.

Col·laboració d’estudiants i professors
de l’ESCS a la infermera virtual

Aquest mes de març es poden veure les dues primeres entregues 
d’una sèrie més àmplia de vídeos al portal de salut de la Infermera 
virtual del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona sobre hàbits 
saludables durant el procés oncològic. L’encarregat d’elaborar el 
material ha estat un estudiant del TecnoCampus (Oleguer Roca-
full) amb el suport de la Delegació Comarcal del COIB del Ma-
resme i l’Hospital de Mataró, que ha cedit les seves instal·lacions 
per a les filmacions. Una de les infermeres que forma part de la 
Delegació és Laura Curell, professora col·laboradora del grau d’In-
fermeria de l’ESCS. El gran avantatge d’aquest tipus de filmacions 
és la gran accessibilitat dels malalts a la informació, ja que les gra-
vacions poden permetin ser reproduïdes en qualsevol moment i 
ser consultades les vegades que siguin necessàries pel propi malalt. 

Grups de recerca en l’àmbit de la Salut i el Benestar

En l’àmbit de la recerca, l’ESCS té projectes actius en les àrees de l’enve-
lliment, l’activitat física i la salut, les demències i el càncer. I participa a 
diferents projectes disciplinars, un d’ells dins del setè Programa Marc de la 
Unió Europea de l’Hospital Clínic i set països europeus. 

L’ESCS participa també dins del grup de recerca consolidat en cures a la 
gent gran dependent, juntament amb la Fundació Clínic de Recerca Bio-
mèdica de Barcelona.

En relació amb la participació del professorat en activitats de recerca, un 
23,6% del personal docent contractat a temps complet al TecnoCampus 
realitza de forma habitual activitats de recerca. D’aquests, un 41% perta-
nyen a algun dels grups de recerca de l’àmbit tecnològic, un 39%, als grups 
de recerca de l’àmbit de l’Empresa i el 16% restants participen en projectes 
de recerca en salut i benestar. Pel que fa al gènere, el 42% del personal 
contractat a temps complet que realitza recerca són dones.

Nombre de publicacions del professorat 37

Nombre de publicacions presentades en congressos 
de recerca d’àmbit nacional i internacional 

26

Participació del professorat en activitats congressuals 
d’àmbit nacional

8

Participació del professorat en activitats congressuals 
d’àmbit internacional

16

PDI a temps complet que realitza activitats
de recerca, per centres

20

10

0

ESCSEUMEUPMT

12
5

14
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Transferència Tecnològica

La secció de projectes de transferència de coneixement i tecnologia de la 
Fundació TecnoCampus té com a objectiu oferir suport a la implantació 
de sistemes innovadors i a la transferència de tecnologia a les empreses, i 
centres de recerca i desenvolupament de l’entorn a nivell local, nacional i 
internacional. 

Relació de grups de transferència de coneixement

•	 Centre de Competències d’Integració (CCI) 
de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat 

•	 Centre de Coneixement Urbà (CCU)
•	 Netlab

El Centre de Competències d’Integració (CCI) centra la seva activitat en 
l’aplicació de les TIC en el sector sanitari, proporcionant serveis d’assesso-
rament, formació, desenvolupament i manteniment a centres proveïdors, 
empreses i organismes de l’administració. El centre basa la seva expertesa 
en el coneixement d’estàndards i normatives, tant nacionals com interna-
cionals, i en les diferents eines que les gestionen o les apliquen: missat-
geria HL7, terminologia clínica SNOMED CT, estàndard de digitalització 
d’imatges DICOM i plataformes d’integració, com Mirth i Ensemble.

Concretament, l’any 2012 s’han desenvolupat els següents projectes:

•	 Manteniment d’entorns de preproducció, producció, acceptació i 
desenvolupament de la Història Clínica Compartida a Catalunya i col-
laboració en la definició de l’estructura de dades que ha de tenir l’HC3 
per incloure SNOMED-CT.

•	 Definició del marc d’interoperabilitat de la carpeta personal de salut, 
de telemedicina, i els requeriments d’interoperabilitat i criteris de con-
formitat per a diferents productes i serveis.

•	 Desenvolupament de diverses eines de verificació de la interoperabi-
litat d’ECG i d’espiròmetres i suport a l’ICS, a través de l’OFSTI, en la 
integració d’espiròmetres al software e-CAP segons CDA-R2 d’espiro-
metria.

•	 Promoció d’estàndards CDA i HL7 per a diferents dispositius mèdics 
i participació activa al comitè del PHR Espanya i a la definició de re-
queriments.

•	 Col·laboració en la creació de l’extensió catalana de Terminologia 
SNOMED-CT. Suport al seu desplegament: normalització i l’ampliació 
del subconjunt d’Anatomia Patològica, Al·lèrgies i Vacunes.

•	 Manteniment i actualització de STERMCAT.

•	 Homologacions d’interoperabilitat de diferents aplicacions i disposi-
tius: espiròmetres, PACS, aplicacions per a anatomia patològica, etc.

Per la seva banda, el Centre de Coneixement Urbà (CCU) ha seguit treballant 
en els projectes que es duen a terme amb l’Ajuntament de Mataró per actu-

Tesis doctorals llegides durant
el curs 2012-2013

Com a resultat de l’esforç realitzat per augmentar el nombre de 
doctors als centres universitaris TecnoCampus, durant aquest curs 
2012-2013, tres nous professors de l’Escola Universitària Politèc-
nica de Mataró han llegit la seva tesi doctoral i es preveu que tres 
més ho facin en els propers tres mesos.

•	 El 20 de setembre de 2012, el professor Enric Sesa de l’EUPMT 
va defensar la tesi doctoral titulada An Online writer recogniti-
on system based on in-air and on-surface trajectories al Depar-
tament d’Arquitectura de Computadors de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, amb una qualificació d’Apte cum laude. 

•	 El 30 de maig de 2013 el professor Xavier Font de l’EUPMT 
va defensar la tesi doctoral titulada Visible, Near Infrared and 
Thermal Hand-Based Image Biometric Recognition al Departa-
ment d’Arquitectura de Computadors de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

•	 El 14 de juny de 2013, la professora Virginia Espinosa va de-
fensar la tesi doctoral titulada Face recognition by means of 
advanced contributions in machine learning al Departament de 
Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb una qualificació d’Apte cum laude.



alitzar i millorar les funcionalitats de les tres bases de dades que són el nucli 
del treball amb el sistemes d’informació geogràfica: el mapa de Mataró,  
el padró municipal d’habitants i la base de dades de la brossa comercial i 
del cadastre. A més, s’han dut a terme accions per tenir un espai comú a 
la xarxa de l’Ajuntament amb una base de dades única amb els diferents 
equipaments de la ciutat, per tal que cada unitat la pugui anar actualitzant. 
A nivell més teòric s’ha treballat en la revisió del model de desplaçaments de 
vianants per la ciutat i s’ha documentat bé el treball sobre l‘obtenció de les 
velocitats segons el tipus de carrer i l’edat del vianant. A més, s’ha documen-
tat la generació de pendents a partir del model digital del terreny (MDT). 

Per últim, el Netlab, que juntament amb el CCI i el CCU és un dels grups de 
recerca i transferència tecnològica integrats dins la Secció de Projectes de 
Transferència de la Fundació, ha desenvolupat els següents projectes:

•	 Desenvolupament d’un pilot d’implantació d’un sistema de lectura 
remota per gestionar 15 comptadors elèctrics a la població de Cusco 
(Perú) a través d’un protocol de comunicacions estàndard DASH7. Pro-
jecte realitzat per l’empresa Wayra Networks.

•	 Desenvolupament d’un pla d’acció per a la reducció del soroll urbà 
(2013-2018), projecte realitzat conjuntament amb l’Àrea d’Acústica del 
TecnoCampus, amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Mataró.

•	 Desenvolupament d’un mapa de soroll per als Ajuntament de Mataró i 
Sant Cebrià. Projecte realitzat juntament amb la Diputació de Barcelona.

•	 Desenvolupament d’un estudi del soroll produït en la recollida de la 
fracció RESTA pels camions de la brossa en els municipis del Prat de 
Llobregat, Terrassa, Mollet del Vallès, Igualada, Vilassar de Mar i Sant 
Cugat. Aquest projectes s’ha realitzat juntament amb la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments dels municipis on es desenvolupa l’actuació.

•	 Col·laboració en el projecte M2MEverywhere. En aquest projecte s’ha 
desenvolupat una nova placa de comunicacions per a Orange on Net-
lab ha participat en el desenvolupament del software del micròfon i el 
transceptor de comunicacions.

•	 Protocol de comunicació per al projecte Lifewear pel desenvolupament 
del protocol de comunicacions entre nodes DASH7, amb l’objectiu de 
millorar la comunicació efectiva entre els bombers quan estan realit-
zant una actuació i el seu camió. 

•	 Desenvolupament d’una plataforma per oferir servei de notificacions 
en temps real per l’aplicació UACU Mòbil. 

•	 Desenvolupament d’un sistema d’alarma per a camions amb remolc. 
L’objectiu d’aquest sistema és la detecció de la manipulació de les lones 
de cobertura dels laterals i part superior del remolc i la manipulació 
de l’obertura de la porta del darrere del mateix. Aquest projecte es va 
realitzar per a l’empresa Powered Cub.

•	 Desenvolupament d’un teclat (tablet) que permet desbloquejar el re-
molc quan es connecta a la tractora (cabina). Aquest projecte es va 
realitzar per a l’empresa Powered Cub.

•	 Realització de dues sessions formatives per als agents policials de Ma-
taró per explicar-los el funcionament d’ús i eines per detectar possi-
bles alteracions en la instal·lació dels limitadors de les guinguetes de 
la platja.

•	 Participació en el projecte “Desenvolupament, prototip i prova expe-
rimental d’una xarxa de dispositius urbans de comunicació interactiva 
per a Smart Cities”, liderat per l’empresa Alooha i cofinançat pel Plan 
Avanza del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Léonard Janer
Director del Centre de Transferència Tecnològica de la Fundació TecnoCampus

“La transferència de coneixement del TecnoCampus
té ja mostres palpables en el camp de les TIC
aplicables a la salut”.

Àmbit Entitat convocant Convocatòria Import

Estatal 
Ministeri d’Economia
i Competitivitat (MINECO)

Projectes de recerca fonamental
no orientada

98.131 €

Projecte de transferència de tecnologies, 
convocatòria INNPACTO

280.017 €

Català

Col·legi Oficial d’Infermeria
de Barcelona (COIB)

Projectes de recerca 6.600 €

Fundació Badalona
Contra el Càncer

Projectes de recerca 5.000 €
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El TecnoCampus participa en una
trobada internacional a França
centrada en l’e-health

El TecnoCampus va participar durant el mes de juliol a l‘‘e-Health 
Summer University, celebrada a Castres (França). El Centre de 
Competències d’Integració (CCI) va participar en una taula rodona 
sobre interoperabilitat a nivell internacional, en què es va debatre 
com garantir que les diferents carpetes personals de salut a nivell 
europeu puguin arribar a ser compartides, de tal manera que quan 
un ciutadà europeu es mogui pel territori, tant ell mateix com els 
facultatius puguin tenir accés a la informació mèdica. El CCI també 
va participar en una taula rodona amb Barcelona Mobile World 
Capital per tal de presentar solucions de mhealth i discutir sobre 
aquest tema. La participació del TecnoCampus es va completar 
amb el lliurament de premis, en el qual va intervenir el director 
general del parc, Jaume Teodoro.

El TecnoCampus participa en
el Smart City World Congress

La trobada del 30 de novembre, va permetre als emprenedors, les 
spin-off, les empreses, els centres tecnològics i de recerca situats 
als parcs científics tecnològics presentar els seus projectes en una 
entrevista personal amb els responsables i delegats de les empre-
ses i inversors que estaven presents al Marketplace. El TecnoCam-
pus va participar, per mitjà del seu responsable de transferència 
de tecnologia, Léonard Janer, en la selecció dels projectes que po-
dien presentar-se, amb una oferta de 155 projectes (des d’Algèria, 
Argentina, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Polònia 
i EUA). D’entre els seleccionats, el 36% estan focalitzats en tec-
nologia i innovació, el 14% en energia, el 13% en entorns de col-
laboració, el 12% en mobilitat, el 10% en entorn i medi ambient, 
el 4% en planificació i el 3% en governança. A més, Léonard Janer 
va acompanyar l’empresa Accenture durant el procés’, en les seves 
trobades B2B amb els projectes seleccionats. 



L’àmbit de gestió del campus està format pel conjunt de serveis universita-
ris que donen suport transversal a l’acadèmia. Són serveis sense els quals 
l’àmbit acadèmic no tindria sentit, com el Centre de Recursos per a l’Apre-
nentatge i la Investigació (CRAI) o la gestió dels programes de mobilitat 
internacional per als estudiants i professors. Alhora, són aquests serveis 
els que donen valor afegit al projecte TecnoCampus, en el sentit que re-
forcen el vincle universitat-empresa, com la gestió de la borsa de treball i 
pràctiques per als estudiants, els programes d’emprenedoria universitària, 
els serveis Alumni o la formació permanent. 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) 

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) és un 
servei per a la comunitat educativa del TecnoCampus que disposa d’espais 
de treball i d’estudi en silenci, així com d’un fons bibliogràfic adient als es-
tudis que s’imparteixen. En concret el CRAI té set sales d’estudi individu-
alitzades, dues sales d’ordinadors amb 10 ordinadors per sala, dues sales 
nobles d’ús general per al treball i l’estudi i un espai hemerogràfic destinat 
a la consulta de les publicacions periòdiques que es reben. 

La biblioteca és de lliure accés per als alumnes, exalumnes, personal do-
cent i personal d’administració i serveis del TecnoCampus. Està integrada 
al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

Durant l’any acadèmic 2012-13, s’ha intensificat l’assessorament als estu-
diants en recursos d’aprenentatge, augmentant les sessions de formació 
als usuaris. En aquest sentit, s’han programat sessions d’assessorament 
genèriques a l’inici del curs, i se n’han fet fins a quatre per als estudis de 
l’Escola Universitària del Maresme i l’Escola Superior de Ciències de la Sa-
lut. En el cas de l’Escola Politècnica de Mataró s’han realitzat dues sessions 
genèriques per als estudis de mitjans audiovisuals i quatre per als estudis 
d’informàtica i electrònica, en el marc de la competència transversal in-
closa als plans docents “Ús solvent dels recursos d’informació”.
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Abigail Morales
Estudiant de l’Escola Universitària del Maresme (EUM)

“Vaig triar TecnoCampus per l’oferta diferenciada
respecte altres centres, amb assignatures
més centrades en el meu focus d’interès”.

Instal·lacions

Superfície total (en metres quadrats) 1.198

Ordinadors d’ús públic 20

Sales d’estudi 11

Punts de lectura 225

Dades del fons

Superfície total (en metres quadrats) 1.198

Ordinadors d’ús públic 20

Dades de funcionament del CRAI

Total préstecs realitzats 2.068

Usuaris que han visitat la biblioteca 102.523

Usuaris que han visitat la biblioteca en festius i caps de setmana 13.289

Utilització de sales d’estudi 5.714

Préstecs entre les universitats públiques de Catalunya

Demanda emesa 176

Demanda rebuda 114



38

Borsa de treball i pràctiques 

En tot el període s’han publicat i gestionat 83 ofertes de feina i 296 
ofertes per fer pràctiques en empreses. D’aquestes, 188 es van arribar 
a formalitzar en convenis de cooperació educativa amb empreses: 106 
per a alumnes de l’Escola Universitària del Maresme i 82 per a alumnes 
de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró. Pel que fa als graus que 
tenen més estudiants treballant en convenis de cooperació educativa, són 
el grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Innovació (66 
convenis signats), els estudiants del grau de Mitjans Audiovisuals (45 con-
venis signats) i el grau de Turisme i Gestió del Lleure, amb 30 convenis de 
cooperació.

L’Escola Superior de Ciències de la Salut disposa d’un sistema propi de 
pràctiques donat l’especial impacte que té el practicum en els estudis d’in-
fermeria amb 80 crèdits totals. Per aquest motiu un total de 15 centres 
sanitaris formen part de la xarxa de pràctiques de l’ESCS, on destaca en 
especial el Consorci Sanitari del Maresme amb l’Hospital de Mataró al 
capdavant.

La principal novetat d’aquest curs, però, és la posada en funcionament, a 
partir de l’1 de gener de 2013, d’un nou aplicatiu web que permet gesti-
onar de forma més eficient tot el procés de formalització de convenis de 
cooperació així com facilitar-ne el seguiment per part dels coordinadors 
de pràctiques de les diferents titulacions. Amb aquest nou aplicatiu, els 
estudiants que ho desitgen poden ser informats a través d’un correu elec-
trònic cada cop que es publica un anunci relacionat amb els seus estudis i, 
per la seva banda, les empreses poden consultar directament els currícu-
lums dels estudiants interessats en les seves ofertes. A finals d’aquest curs 
ja s’havien donat d’alta 477 estudiants i 205 empreses.

Ofertes de pràctiques
publicades

Convenis de cooperació
educativa gestionats

EUM i EUPMT

Ofertes de feina 
publicades

Dades de funcionament aplicatiu web del Servei Borsa de Treball

Total estudiants registrats a l’aplicatiu 477

Nombre d’empreses registrades a l’aplicatiu 205

Nombre d’estudiants de l’EUM registrats 229

Nombre d’estudiants de l’EUPMT registrats 241

Nombre d’estudiants de l’ESCS registrats 7
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Innoemprèn Universitari

Innoemprèn Universitari és una iniciativa d’acompanyament de projec-
tes liderats per estudiants universitaris en què l’àrea Universitària i l’àrea 
d’Empresa del TecnoCampus treballen conjuntament. Es tracta d’un pro-
grama de tres mesos de durada, que va començar el passat mes d’abril de 
2013 i va finalitzar a finals de juny de 2013. 

Aquest programa, que s’imparteix fora del currículum acadèmic i fora de 
l’horari lectiu, ha comptat amb la participació de manera voluntària de 40 
estudiants, provinents dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses, 
Màrqueting, Turisme, Mitjans Audiovisuals, Enginyeria Informàtica i En-
ginyeria Electrònica. Tots ells tenen en comú la inquietud emprenedora i 
les ganes de transformar la seva idea de negoci en una proposta de valor 
per al mercat. 

Un dels resultats obtinguts ha estat el fet de posar a l’abast d’aquest grup 
d’estudiants emprenedors tot un seguit d’eines i coneixements, impartits 
per especialistes, que els han ajudat ha reflexionar i madurar la seva idea. 
Han pogut acostar-se al mercat i, així, definir correctament el seu model de 
negoci. En total han estat treballant en un total de 20 projectes.

Gràcies a l’aprenentatge fet durant aquest període, el 25% dels projectes 
ja tenen pràcticament acabat el seu producte mínim viable (PMV) i s’estan 
preparant per fer el primer tast real en el mercat. La resta de projectes 
estan treballant el desenvolupament del PMV o acabant de contrastar les 
seves hipòtesis amb el mercat. L’objectiu amb què s’està treballant és que 
a finals de l’any 2013 el 40% dels projectes estiguin constituïts i operant 
en el mercat.

Innoemprèn Universitari és d’accés gratuït per als alumnes matriculats en 
qualsevol dels estudis de grau que s’imparteixen en els centres universitaris 
(EUPMT, EUM i ESCS).

Els emprenedors del TecnoCampus
Sara Giménez i Rosendo Garganta,
guanyadors dels premis Yuzz

Els estudiants del TecnoCampus Sara Giménez (de la doble titula-
ció d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació/Turisme i 
Gestió del Lleure) i Rosendo Garganta (del Màster en Emprenedo-
ria i Innovació i guanyador de la darrera edició dels Premis Cre@
tic) han estat guanyadors dels premis Yuzz. Després de ser selecci-
onats pels seus projectes d’emprenedoria, ara han estat premiats, 
juntament amb 31 emprenedors més, amb un viatge a Silicon Va-
lley, on podran acabar de perfilar i posar en marxa el seu projecte 
empresarial. En el cas de Sara Giménez, a més, el seu projecte està 
rebent l’assessorament de tècnics i mentors al TecnoCampus a tra-
vés del programa Innoemprèn Universitari.
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Universitat d’Estiu

Entre els dies 25 de juny i 19 de juliol de 2013 va tenir lloc la Universitat d’Es-
tiu del TecnoCampus. Es van organitzar onze cursos i tallers en els diferents 
àmbits de coneixement del TecnoCampus, en els quals van participar 89 per-
sones; la Universitat de Mar i Ultramar, amb l’assistència de 80 persones, i 
també es van celebrar tres jornades, per aprofundir en aspectes rellevants i 
d’actualitat en els respectius sectors. Els títols d’aquestes jornades especialit-
zades, en les quals van participar 245 persones, són: “L’Esport, el Dopatge de 
la Salut, Logística i Negocis Marítims i “L’Electricitat que ens Mou.

A banda, es van realitzar diferents activitats nàutiques durant el període, una 
trobada Alumni, les Aules Sènior i el campus tecnològic Xnergic. En total, 
es van programar set cursos amb 97 participants. El marc de la Universitat 
d’Estiu es va aprofitar també per acollir la 34a Escola d’Estiu del Moviment 
Educatiu del Maresme (MEM), amb una participació de 300 professors.

La Universitat d’Estiu va finalitzar amb les UniSantes, una festa amb músi-
ca en directe organitzada per l’Associació d’Estudiants del TecnoCampus 
programada dins els actes de pre-Santes i que es va dur a terme a la plaça 
del TecnoCampus, amb una gran afluència de joves de la ciutat.

Foment de l’emprenedoria entre els més joves

Per una altra banda, el Parc TecnoCampus lidera i participa des de fa anys 
en diferents programes d’emprenedoria duts a terme a diverses escoles 
del territori, tant a nivell de primària com de secundària, amb l’objectiu de 
fomentar la cultura emprenedora entre els joves escolars. Concretament 
s’ha treballat a partir de dos programes:

•	 A primària, des del curs passat, participa juntament amb l’Institut Mu-
nicipal d’Educació (IME) en el programa Cultura Emprenedora a l’Es-
cola, una iniciativa que ha estat impulsada per les àrees de Desenvolu-
pament Econòmic i Ocupació i de Coneixement i Noves Tecnologies de 
la Diputació de Barcelona. Enguany, hi ha participat per segona vegada 
l’escola Àngela Bransuela, amb alumnat de 6è i, per primera vegada, 
l’Escola Josep Manuel Peramàs, amb alumnat de 5è.

•	 Per altra banda, el Programa Emprendre a la meva escola és un progra-
ma pioner que té per objectiu fomentar la cultura emprenedora a les 
escoles. El projecte es basa a realitzar un treball real: la creació, organit-
zació, gestió i tancament d’una cooperativa de fabricació de productes 
artesans, la venda en una fira o mercat de la ciutat i la sol·licitud d’un 
microcrèdit. En el curs d’enguany s’han impartit un total de sessions 
de sensibilització de l’emprenedoria amb un volum de 876 alumnes 
provinents d’onze escoles i instituts de secundària del territori (ESO, 
batxillerats, i CFGM i CFGS). Les escoles valoren molt positivament el 
programa amb una valoració global (entre 0 i 10) de 9.

Xnergic

Xnergic és una comunitat tecnològica per a joves preuniversitaris, d’11 
a 17 anys, basada en la passió per la tecnologia. L’objectiu és apropar la 
tecnologia als joves a través de la diversió. Xnergic es va concebre al se-
tembre del 2012 i es va posar en pràctica al desembre del mateix any amb 
el Campus de Robòtica, que va tenir lloc durant les vacances de Nadal.

Després d’aquesta primera activitat, que va tenir un gran èxit, es van 
seguir organitzant altres activitats presencials durant tot l’any, com els 
grups d’entrenament que es desenvolupen els dissabtes en les temàtiques 
de robòtica i de programació de videojocs, activitats puntuals com de-
mostracions d’invents tecnològics, tallers, concursos i campus en format 
intensiu en períodes de vacances, com el campus d’estiu. En total, més de 
250 nois i noies han participat en alguna d’aquestes activitats presencials, 
xifra més que considerable tenint en compte que és el primer any de vida 
d’aquesta iniciativa.

Però a banda d’aquestes activitats presencials, l’essència de Xnergic es 
troba en la comunitat virtual en què es basa, una comunitat que permet 
connectar tots els joves apassionats pel món més techie, estar al dia de 
les principals notícies i, en definitiva, ser un referent per als nois i noies 
que volen aprendre a programar o a iniciar-se en l’electrònica. Xnergic 
és una proposta insòlita com a moviment, ja que combina la tecnologia 
amb una ferma proposta de valors a través del seu Manifest fundacional, 
que promou l’ús de la tecnologia per contribuir a la transformació social, 
a partir d’apostar ideològicament pel coneixement lliure i obert, el treball 
en equip o el respecte cap a un mateix i els altres.

Aquesta iniciativa ha despertat l’interès dels diferents mitjans de comuni-
cació i de diversos centres de secundària, que recomanen Xnergic als seus 
estudiants per tal d’aprofundir en determinats coneixements tecnològics 
(per exemple a l’hora de realitzar el treball de recerca).
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Emma Feriche
Responsable del Servei de suport a emprenedors de la Fundació TecnoCampus

“Xnergic connecta als adolescents apassionats
per la tecnologia amb les enginyeries del futur”.

Universitat d’estiu



TCM Alumni

La xarxa TCM Alumni és el resultat de l’esforç que es fa des del Tecno-
Campus per intentar dinamitzar la comunitat d’exalumnes dels centres 
universitaris del parc. Actualment, l’agrupació compta amb 231 membres 
inscrits a la pàgina web del grup a la plataforma LinkedIn.

L’11 de juliol del 2013 es va organitzar una nova trobada del col·lectiu 
Alumni, al voltant d’una conferència sobre els mites falsos i les grans opor-
tunitats que presenta el món d’Internet. La xerrada va anar a càrrec de 
Genís Roca, expert en transformació digital.

Cicle de conferències d’economia

Entre els mesos de febrer i maig, l’Escola Universitària del Maresme 
(EUM) va organitzar el cicle “Conferències d’economia al TecnoCampus”. 
De la mà de personalitats del món acadèmic que, en molts casos, tenen 
actualment o van tenir responsabilitats en institucions, el cicle va abordar 
els grans reptes que planteja la complexa situació econòmica actual. 

En aquesta edició del cicle de conferències d’economia van participar Mu-
riel Casals, Carles Sudrià, Xavier Fageda, Antón Costas, Jordi Pujol, Antoni 
Serra Ramoneda, Antoni Castellà, Antoni Castells, Guillem López Casas-
novas, Ramon Tremosa, Lluís Saurí, Josep Oliver i Joan Ramon Rovira, que 
van tractar temes des de la reforma del sistema financer fins al model pro-
ductiu, passant per les deficiències del model de finançament del país o 
de les seves infraestructures. 

Conferències
d’economia al
TecnoCampus
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Saló de l’Ensenyament

El TecnoCampus va participar del dimecres 13 al diumenge dia 17 de març 
del 2013 al Saló de l’Ensenyament universitari a Catalunya. L’estand, que 
va estar situat al pavelló del recinte de Montjuïc, va permetre donar a 
conèixer de primera mà l’oferta d’estudis de grau i de postgrau dels tres 
centres universitaris. Al llarg del Saló, TecnoCampus va assessorar 858 
estudiants.

 

Jornada de Portes Obertes

Unes 800 persones, entre futurs estudiants i familiars, van participar dis-
sabte 13 d’abril en la Jornada de Portes Obertes al TecnoCampus. Els pro-
fessors dels tres centres universitaris del parc els van explicar en sessions 
dedicades a cada grau universitari les singularitats de cada un dels estudis.

Els estudiants de l’ESCS hi van participar, en col·laboració amb el seu pro-
fessorat, fent revisions de pressió arterial i càlcul de l’índex de massa cor-
poral i sondeigs sobre l’activitat física. En total van assessorar unes 100 
persones. Per la seva banda, els estudiants de l’EUPMT, que són entrena-
dors del club de la tecnologia Xnergic, van explicar les activitats que duen 
a terme de robòtica i videojocs. Va destacar, especialment, la demostració 
de robòtica que es va poder veure en un dels laboratoris, amb un robot 
programat per simular moviments com aplaudir o fer gimnàstica.

 

Setmana de la Informació i l’Orientació Professional

Del 8 al 13 d’abril del 2013, TecnoCampus ha acollit 7a Setmana de la 
Informació i l’Orientació Professional (SIOP). La sessió inaugural va anar 
a càrrec d’Ismael Palacin, director de la Fundació Jaume Bofill, a l’edifici 
TCM2, a la sala Burriac. 

El TecnoCampus també ha fet la seva aportació a la SIOP, concretament, 
va organitzar 11 tallers que pretenen incentivar l‘interès per diferents 
àmbits com la informàtica, l’enginyeria mecànica, les ciències de la salut, 
la tecnologia, o el màrqueting i la publicitat. Entre els tallers destaca el 
“Taller d’Innovació i Creativitat”, que per mitjà de casos reals i exemples 
pràctics pretén exercitar la generació d’idees sobre negocis o projectes 
empresarials innovadors.
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Esport Universitari 

La Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU) promou la 
participació dels estudiants del TCM en les competicions esportives de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). Durant aquest curs hi ha hagut diferents estudiants del 
TecnoCampus participant en esports com ara mountain bike, atletisme, 
natació i tenis taula. A més, s’han organitzat competicions esportives 
internes del TecnoCampus, com la 3a Lliga de Fútbol 7, en la qual han 
participat 17 equips participants; partits de bàsquet; un torneig de tenis 
taula, i un torneig de pàdel. 

 

Altres activitats organitzades per la Unitat d’Atenció 
a la Comunitat Universitària:

•	 Organització del 3r Concurs de Fotografia del TCM 
i el 11è Concurs de Fotografia IAESTE. 

•	 Suport als grups, associacions, colles, i iniciatives promogudes pels 
estudiants: colla castellera, grup de teatre, grup de robòtica, grup 
Aula 103, grup d’Animació, grups musicals, etc.

•	 Promoció i suport en campanyes i accions com Donació 
de Sang del Banc de Sang i Teixits, Jornada Salut i Alimentació, 
Rally Universitari UNIDESERT, Diada Castellera del TCM, 
CineFòrum, Campanya de recollida d’aliments i joguines 
TCM per a Càrites.

•	 Oferta, des de la UACU, dels següents tallers i cursos: 
Shiatsu, guitarra, maquillatge, ioga, relaxació...

•	 Acords de voluntariat i cooperació. S’han signat nous acords 
amb UNICEF i la Fundació Vicente Ferrer.

•	 Carnet TCM. Tenim un total de 75 convenis d’avantatges 
i descomptes signats amb diferents entitats de Mataró 
i comarca. 

•	 Suport a les activitats organitzades pels diferents col·lectius 
dels centres universitaris.
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UACU Mòbil

El grup de transferència de tecnologia del TecnoCampus, Netlab, 
ha desenvolupat durant aquest curs una aplicació nativa Android 
anomenada UACU Mòbil. UACU Mòbil és una aplicació per als 
estudiants que els permet rebre informació sobre les activitats 
de la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària de la Fundació 
TecnoCampus. Les activitats es reben de manera instantània en 
format de notificació, es mostren en una llista i es poden compar-
tir de forma fàcil a través de les xarxes socials. UACU Mòbil està 
disponible per a smartphones de la plataforma Android, des de 
la versió 2.2 fins la versió 4.1, és gratuïta i en l’actualitat està en 
fase de proves. 

El Fakedub del TecnoCampus

Un grup d’estudiants i professors del Grau en Mitjans Audiovisuals 
va presentar la gravació del primer lipdub del TecnoCampus, en 
el qual van participar desenes de persones caracteritzades per a 
l’ocasió. El resultat de l’edició del “Fakedub del TecnoCampus” es 
va presentar al maig del 2013 i només en els tres primers dies a 
Internet va assolir més de 6.300 visualitzacions a través del canal 
YouTube.

Els Passerells celebren el seu primer any
de vida amb un assaig a la Plaça Central
del TecnoCampus

La colla castellera del TecnoCampus, els Passerells, van celebrar el 
seu primer any de vida amb un assaig general que va tenir lloc el 
divendres 17 de febrer del 2013, a la Plaça Central del TecnoCam-
pus. Per commemorar l’aniversari, l’acte va comptar amb la pre-
sència d’una de les colles punteres del món casteller universitari, 
els Ganàpies, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Els Passerells van començar a formar-se gràcies a la idea d’un grup 
d’estudiants del parc que, amb l’ajuda dels Capgrossos de Mataró, 
van consolidar el grup i van anar creixent al llarg de l’any. La colla 
universitària mataronina va estrenar-se amb un pilar de 4 a la dia-
da dels Emboirats de Vic i, en menys d’un any, van descarregar el 
seu primer castell de sis a la diada d’hivern dels Emboirats. 
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3.
Un parc
centrat
en l’empresa
i en l’emprenedor
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El parc científic i de la innovació TecnoCampus és un complex de 47.849 m2 format per diversos edificis singulars: un edifici universitari de 10.818 
m2 en forma de claustre, on es desenvolupa la major part de l’activitat docent universitària i on s’ubica el centre de recerca CETEMMSA; dues 
torres bessones (TCM2 i TCM3), on se situen els espais per a l’allotjament d’empreses amb serveis avançats, una incubadora i la Fundació TIC 
Salut, i un centre de congressos (TCM4), amb capacitat per organitzar actes de fins a 350 persones.

Torre TCM3

Foyer

Edifici Universitari TCM1

CETEMMSA

INCUBADORA

CENTRES UNIVERSITARIS

Campus de 10.818 m2

a primera línia de mar

•	 11 titulacions de grau
•	 2 titulacions de màster oficial 
•	 3 titulacions de postgrau

Espai de 1.089 m2

Capacitat per allotjar 27 empreses

ALLOTJAMENT EMPRESARIAL CENTRE DE CONGRESSOS

Espai de 15.136 m2

Capacitat per allotjar 103 empreses 
a l’edifici TCM2 i 26 empreses 
a l’edifici TCM3

Espai de 2.528 m2

287 actes celebrats al 2012

Torre TCM2 
Centre de Congressos TCM4 
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Directori d’empreses del TecnoCampus
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Incubadora

TecnoCampus disposa d’un espai d’incubació destinat a acollir empreses 
de nova creació que duen a terme activitats innovadores i/o de base tec-
nològica vinculats amb els clústers del Parc. Aquesta plataforma ofereix 
una moderna infraestructura plug&play i un portafoli de serveis de valor 
afegit per ajudar a convertir els projectes en empreses consolidades i com-
petitives. La incubadora té capacitat per acollir 27 empreses en diferents 
modalitats: espai independent, open space i espais de coworking.

Els requisits que ha de complir un projecte per poder entrar a l’espai d’in-
cubació són presentar un pla d’empresa, no haver iniciat l’activitat o ha-
ver-la iniciat amb anterioritat a un any, tenir capacitat per generar nous 
llocs de treball i tenir una activitat innovadora i/o de base tecnològica. 
L’any 2012 es van incubar un total de 25 empreses, el que suposa un índex 
d’ocupació del 92%. 

La incubadora forma part de la l’associació National Business Incubation 
Association (NBIA) i de la xarxa d’incubadores CREAMED, un projecte 
liderat per l’Euroregió mediterrània enfocat a l’impuls i creació de sinergi-
es entre incubadores d’empreses de Catalunya, illes Balears, Languedoc-
Roussillon i Midi-Pyrénées.

Allotjament empresarial

Des del departament comercial s’ha treballat, durant el 2012, per aconse-
guir la plena ocupació dels diferents mòduls en règim de lloguer del parc, 
que actualment se situa al voltant del 84%. Els mòduls que es comercia-
litzen són:

•	 TCM2: oficines de lloguer de 23 m2 a 56 m2 orientades a empresaris 
individuals, microempreses i petites i mitjanes empreses.

•	 TCM3: oficines de lloguer de 200 m2 a 800 m2 orientades a empreses 
més consolidades i amb unes necessitats d’espai superiors degut a la 
seva activitat empresarial.

•	 Locals comercials: espais a la planta baixa del TCM3 orientats a negocis 
que donin valor afegit a la comunitat del parc.

El total d’empreses instal·lades al parc l’any 2012 ha estat de 98, que do-
nen feina a 620 persones. En relació amb la tipologia d’aquestes empre-
ses, la majoria (un 77%) són empreses de menys de cinc treballadors, el 
20% són empreses d’entre cinc i trenta treballadors i el 3% restant tenen 
més de trenta treballadors. Pel que fa als sectors d’aquestes empreses, un 
42% són de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, 
un 27% són de serveis a empreses, un 9% del sector industrial, un 6% de 
l’àmbit de la salut i un 5% del sector audiovisual.

D’entre les noves incorporacions del 2012 destaca l’establiment de la con-
sultora Everis i la seu comarcal de la Cambra de Comerç de Barcelona, que 
han contribuït a posicionar el TecnoCampus com un referent estratègic 
tant per a pimes com per a grans corporacions amb caràcter internacional. 

% Superfície ocupada TCM3

% Superfície ocupada locals comercials

% Superfície ocupada TCM2

% Superfície ocupada Incubadora

65%

87%

91%

92%

Més de 50 treb. 1%

Menys de 5 treb. 77%

Entre 5 i 30 treb. 20%

Entre 31 i 50 treb. 2%

Altres 11%

Indústria 9%

Salut i benestar 6%

Serveis a empreses 27%

TIC 42%

Sector audiovisual 5%

Marc Martinell
Soci fundador de Minoryx Therapeutics, empresa ubicada a la incubadora del Parc TecnoCampus

“El TecnoCampus ens ha proporcionat l’entorn ideal per engegar
el nostre negoci. Tant les instal·lacions com els serveis complementaris
i el tracte rebut pel seu personal han estat excel·lents”.
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De la idea al negoci per arribar al creixement empresarial

Un dels valors afegits de TecnoCampus és el suport integral a l’empresa i 
l’emprenedoria en totes les seves fases. En primera instància, el parc actua 
com a facilitador per a la generació d’idees innovadores, a través dels iti-
neraris d’emprenedoria universitària, de la utilització d’espais de foment 
de la creativitat com l’Innolab o a través dels programes de formació regla-
da, com són el Màster d’Emprenedoria o a través de crèdits transversals 
en tots els graus impartits per TecnoCampus.

En una segona fase, es facilita assessorament, acompanyament i formació 
per tal que aquestes noves idees generades puguin transformar-se en em-
preses de nova creació. Depenent del tipus de suport necessari i del sector 
de l’empresa, s’implementen els itineraris online o avançat, el programa 
InnoEmprèn o el programa Reempresa.

I per últim, entren en funcionament els serveis d’acceleració per tal que 
aquestes noves empreses arribin al creixement empresarial. Entre la carte-
ra de serveis de creixement es troben els serveis de networking i de xarxes 
empresarials, els serveis de suport a la internacionalització i els serveis 
d’accés al finançament públic i privat d’aquests nous projectes.

Com a resultat dels èxits obtinguts gràcies a aquest programa destaquem 
la creació de 96 noves empreses en finalitzar l’any 2012 i la selecció del 
Parc TecnoCampus com una de les quatre acceleradores de creixement 
territorial del programa Start-up Catalonia, desenvolupat per l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) de la Generalitat de Catalunya.
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El Servei d’Emprenedoria del TecnoCampus té com a missió l’acompanya-
ment de la iniciativa emprenedora com a clau de creixement competitiu 
de l’economia del territori. Al llarg del 2012 s’ha assessorat 562 persones 
amb una idea de negoci que han donat com a resultat la creació de 93 
noves empreses start-up.

El 2012 s’ha posat en marxa la primera edició del programa InnoEmprèn, 
un programa d’alt rendiment dissenyat a mida per a emprenedors de base 
tecnològica o d’innovació, amb el finançament i suport del Ministeri d’In-
dústria, Comerç i Turisme; la Diputació de Barcelona, i ACC10. 

Aquest programa, que es va posar en marxa al mes de juny, té com a missió 
la transformació d’idees trencadores en negocis gràcies a un conjunt de 
serveis intensius de tutoria, assessorament, mentoring, coaching, accés 
a finançament, suport en el registre de patents i marques, activació de 
contactes i formació d’alt nivell a través de la participació a un mòdul del 
màster d’emprenedoria. En l’edició de 2012 es van rebre 24 candidatures, 
de les quals 15 van ser seleccionades.

A banda del programa InnoEmprèn, també s’han executat dues línies més 
de suport als emprenedors: l’itinerari bàsic i l’itinerari avançat. Ambdós 
itineraris ofereixen als emprenedors la possibilitat de transformar la seva 
idea en una proposta de valor, en el marc d’un model de negoci viable, 
dimensionant correctament les variables econòmiques i financeres, i 
analitzant la viabilitat econòmica del projecte. L’itinerari bàsic, que es de-
senvolupa en línia i és totalment gratuït, facilita les eines per elaborar un 
pla d’empresa, per construir un pla econòmic i financer, i facilita recursos 
informatius en temes fiscals, laborals, mercantils i de finançament en línia. 
Per altra banda, l’itinerari avançat és presencial i es desenvolupa amb el 
suport d’un tutor que supervisa i assessora tot el procés.

Així mateix, s’han desenvolupat programes de formació feta a mida per 
a la fase “llavor” per tal que els nous empresaris puguin preparar-se per 
emprendre. En les 137 hores de formació impartides, s’han treballat te-
màtiques com les actituds emprenedores, els models de negoci, les tècni-
ques de venda, la gestió pressupostària i les eines digitals d’investigació 
de mercat, comunicades per especialistes de primer nivell, que han bene-
ficiat a 509 participants. 

Durant aquest 2012 també s’ha treballat en la captació de projectes d’en-
ginyeria de base tecnològica d’alt valor afegit. Una de les accions dutes a 
terme en aquest àmbit ha estat la signatura d’acords de col·laboració amb 
tots els col·legis d’enginyers de Catalunya, per tal d’oferir suport en temes 
d’acceleració empresarial i emprenedoria per als col·legiats que ho desitgin. 

Creació d’empreses

Nombre d’empreses creades 93

Nombre de plans d’empresa iniciats 158

Nombre de plans d’empresa finalitzats exitosament 84

Nombre de participants als itineraris InnoEmprèn 55

Nombre de beneficiaris del servei
a la creació d’empreses 

Sensibilització

Informació

Formació

Assessorament

200

1021

588

509

562
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LEls serveis avançats d’acceleració empresarial que ofereix el TecnoCam-

pus són els següents: serveis de formació, serveis de consultoria, serveis 
de comunitat o networking, serveis avançats de finançament i l’organitza-
ció dels premis cre@tic, com a servei de reconeixement als millors projec-
tes empresarials territorials.

Serveis de formació i informació

Estan formats pel conjunt de seminaris i tallers de curta durada sobre te-
mes d’interès que ajuden a millorar les estratègies de creixement empre-
sarial. Al llarg del 2012, s’han realitzat 15 tallers, que han beneficiat 353 
persones. Destaquen els Diàlegs emprenedors, un amb Jil Van Eyle, direc-
tor de l’empresa de micromecenatge Teaming, i un altre sobre Innovació 
en sectors tradicionals amb les empreses Verdtical i ForeverUs. També 
s’han portat a terme tallers sectorials sobre innovació en recursos humans 
amb la participació de David Monreal, director d’innovació de l’empresa 
Infojobs, i sobre internacionalització.

Serveis de consultoria

En l’àrea de consultoria convé destacar en primer lloc, el treball desenvo-
lupat per SECOT Sèniors per a la Cooperació Empresarial, que va aportar 
la seva assistència tècnica i serveis de mentoring a 26 empreses ubicades 
al parc. En segon lloc, el servei de tutelatge realitzat a les empreses ubica-
des a la incubadora i, per últim, la finalització del programa Èxit d’Acce-
leració Empresarial, un projecte cofinançat per la Diputació de Barcelona 
que va permetre que set empreses elaboressin plans de creixement de la 
mà de la consultoria Ernst&Young.

Servei de comunitat o networking

En aquesta àrea es realitzen accions que tenen per objectiu impulsar la 
creació de vincles i sinergies entre les empreses que formen part de la Xar-
xa Empresarial TCM. A part dels networkings bimensuals amb les empre-
ses del parc, destaca la realització del macronetworking celebrat al juny 
centrat en la innovació i l’emprenedoria, que va comptar amb més de 83 
empresaris participants. Així mateix, el TecnoCampus col·labora amb di-
ferents associacions d’empresaris com AIJEC i FAGEM per tal de realitzar 
jornades conjuntes com el Business and Beers Networking. 

Serveis de comunicació

Des del TecnoCampus s’afavoreix la difusió de les empreses ubicades al 
parc a partir de diferents mitjans de comunicació. Actualment es realit-
zen col·laboracions amb el diari El Punt, on s’entrevisten periòdicament 
les empreses amb més potencial de creixement, i el diari Capgròs que, en 
l’apartat de “Nous Emprenedors”, mensualment dóna a conèixer una em-
presa de la incubadora.

Serveis avançats de finançament

Durant l’any 2012 s’ha implementat el Programa de Finançament Empre-
sarial Avançat, un programa que dóna un pas endavant en les polítiques 
de suport al teixit productiu en matèria de finançament, ja que apropa els 
projectes empresarials innovadors a fonts de finançament privat, des de 
capital llavor fins a capital risc mitjançant l’accés a fòrums de finançament. 
A més, ha suposat la creació d’un club d’inversió territorial, que té per 
objectiu aflorar la figura de l’inversor privat al Maresme i crear un ecosis-
tema on conflueixin emprenedors i inversors del territori.

Els fòrums de finançament han suposat un pol d’atracció d’emprenedors 
i empreses del territori que estant cercant finançament privat (Business 
Angels, Family Offices, etc.). S’han realitzat tres fòrums d’inversió durant 
el 2012 i principis 2013. El primer Fòrum d’Inversió realitzat amb la col-
laboració d’Ernst&Young va tenir lloc l’11 abril del 2012; el segon Fòrum, 
de la mà Business Angels Network Catalunya (BANC), es va realitzar el 5 
de juliol del 2012 i el tercer fòrum, promocionat per Keiretsu Forum, va 
tenir lloc el passat 15 de gener del 2013. 

Per una altra banda, el Club d’Inversió TCM ha posat en contacte inver-
sors privats de l’àrea del Maresme que han compartit formació i bones 
pràctiques del funcionament de la inversió privada. La metodologia utilit-
zada ha consistit en l’organització d’un programa bimensual de xerrades 
al voltant de la inversió, amb la col·laboració de partners vinculats al món 
de la inversió que han aportat el contingut formatiu i la seva experiència. 
Aquestes xerrades han acabat amb un dinar networking amb l’objectiu de 
fomentar la comunitat i intercanvi d’experiències entre els membres del 
club, en un ambient distès. En total s’han organitzat tres trobades des de 
la creació del Club d’Inversió TCM.

Pel que fa l’assessorament a fonts públiques de finançament, aquest any, es 
va tornar a dur a terme una sessió d’intermediació amb l’empresa ENISA, 
per tal que les start-ups innovadores disposessin d’una una línia específica 
de finançament. 

Usuaris dels serveis d’acceleració empresarial

Serveis de formació i informació 353

Serveis de consultoria 73

Serveis de comunitat o networking 670

Serveis de comunicació 7

Projectes empresarials presentats 
als serveis de finançament avançat

19

Inversors participants als serveis de finançament avançat 89

Fernando Pruñonosa
Soci d’Imaxel Lab, empresa allotjada al TCM2

“Emprendre és una tasca plena d’obstacles on s’ajunta la poca comprensió 
d’una part de la societat amb les dificultats afegides de tipus laboral,
fiscal i administratiu. Per això valoro molt la tasca del TecnoCampus,
creant un entorn que comprèn i estimula l’emprenedor”.
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Premis Cre@tic de reconeixement a la millor iniciativa empresarial

Els premis Cre@tic de reconeixement a la millor iniciativa empresarial són 
uns premis consolidats en el territori que, any rere any, tenen més visibilitat 
i rellevància. Els premis estan dirigits a aquelles persones que tenen una 
idea de negoci tecnològica i/o innovadora, i a les empreses del sector que 
hagin començat la seva activitat durant el 2012. 

En l’edició d’enguany es van presentar més de 39 projectes (la xifra més 
elevada fins al moment) per tal d’aconseguir un dels tres premis en metàl-
lic (10.000 euros per al primer classificat, 4.000 euros per al segon classifi-
cat i 2.000 euros per al tercer) a més d’un any d’allotjament a la incubadora 
amb una bonificació del 50%. 

Els guanyadors d’aquesta edició van ser l’empresa Global Health Home 
Devices (primer classificat), amb un projecte d’autodiagnosi i autotracta-
ment mèdic a distància; l’empresa Twinboards (segon classificat), i Mint 
Labs (tercer classificat). L’accèssit al millor projecte llavor per als estudiants 
va ser el projecte Bookeat. Els premis es van lliurar a la gala Nit amb futur, 
celebrada el 15 de novembre del 2012 al Centre de Congressos del parc i 
presidida per l’alcalde de Mataró. A la gala hi van assistir més de 370 perso-
nes, entre empreses, emprenedors, representants de promoció econòmica 
d’institucions d’àmbit públic local i autonòmic. 

El 4t Fem Empresa reuneix un centenar
d’emprenedors al TecnoCampus

Per tercer any consecutiu, s’ha celebrat al TecnoCampus la trobada 
de networking emprenedor FEM EMPRESA, amb la metodologia 
Getting Contacts, on 156 persones empresàries han interactuat 
entre elles amb finalitats comercials i de cooperació. 

La presentació de l’acte va anar a càrrec de Jaume Teodoro, direc-
tor general de la Fundació TecnoCampus, que va destacar l’aposta 
del TecnoCampus per l’emprenedoria en el marc d’una ciutat com 
Mataró, de llarga tradició en aquest àmbit. Teodoro va destacar 
que les oportunitats en el moment econòmic actual es troben en 
l’àmbit de la innovació i amb una perspectiva internacional. 

Jornada d’Innovació i Competitivitat

La I Jornada d’Innovació i Competitivitat, celebrada al TecnoCam-
pus, va reunir experts dels àmbits de la universitat, l’administració 
i l’empresa, per debatre propostes per millorar la connexió entre 
aquestes tres instàncies i, així, afavorir el creixement econòmic. 
Promoure el talent, captar el que es genera en altres llocs i crear 
un entorn que afavoreixi l’emprenedoria han estat algun dels ele-
ments aportats pels participants.

El director general d’universitats, Lluís Jofre, va apuntar que “amb 
recerca no n’hi ha prou: cal un entorn que afavoreixi la transmis-
sió de coneixement”. “Hem de trobar mecanismes que permetin 
que la universitat i l’empresa es barregin”, va afegir Jofre, que va 
destacar que el TecnoCampus és un model singular en el país, amb 
un patronat com a òrgan rector, en la línia del que vol impulsar 
el govern català a la universitat catalana. Per la seva banda, el se-
cretari general d’Empresa i Competitivitat va avançar que caldrà 
posar ordre en “iniciatives massa similars repartides en el territori 
i amb poca vocació de sumar esforços”.

Al llarg de la jornada el professors de l’EUPMT Julián Horrillo va 
presentar com a coordinador de l’obra, el llibre Deus passos per 
ser una universitat emprenedora, en la qual han participat diversos 
professors del TecnoCampus.
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Com a resultat de la voluntat de la ciutat d’assolir la unificació dels dife-
rents serveis de suport a l’empresa, la Secció de Teixit Productiu de l’Ajun-
tament de Mataró es va incorporar a la Fundació TecnoCampus amb efec-
tes d’1 de gener del 2013. Des d’aleshores el Servei de Teixit Productiu, ja 
plenament integrat al TecnoCampus, desenvolupa programes, projectes 
i serveis per afavorir i impulsar la millora competitiva de les empreses, 
actuant directament amb els sectors empresarials prioritaris (tèxtil o ma-
rítim), els col·lectius específics (dones o autònoms) o segons l’entorn on 
es desenvolupa la seva activitat (polígons, cooperatives, etc.).

Les actuacions realitzades durant aquest any 2013 es poden agrupar en 
els diferents eixos d’actuació: impuls del sector marítim, impuls del sector 
tèxtil i projectes de reeindustrialització.

Impuls del sector marítim

La Fundació TecnoCampus participa de forma activa en la promoció i ac-
tivació de les sinergies que existeixen entre el mar i les activitats socioeco-
nòmiques del sector marítim i nàutic com a conjunt d’activitats emergents 
de gran valor. El seu objectiu és impulsar i potenciar l’acció econòmica del 
sector marítim i nàutic del Maresme perquè es creïn activitats que generin 
ocupació, millorin la qualificació professional i, d’aquesta manera, diversi-
fiquin l’economia del territori.

Les principals línies estratègiques d’acció són les següents:

1. L’Associació Maresme Marítim, que té per finalitat fomentar el desen-
volupament socioeconòmic de totes les activitats relacionades amb el 
món i la cultura del mar de la comarca del Maresme. Aquesta associació 
és oberta a la incorporació de persones, empreses i entitats que tinguin 
interès a participar d’aquestes finalitats. L’associació Maresme Marítim 
és sòcia del Fòrum Marítim Català (FMC).

2.  Projecte MaresMés, que és un projecte subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, que inclou la rea-
lització d’un conjunt d’accions per impulsar i innovar l’àmbit marítim 
empresarial i ocupacional del Maresme. Aquest projecte es realitza 
en col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró, el Consell Comarcal del 
Maresme, l’Ajuntament d’Arenys de Mar, l’Ajuntament del Masnou, 
la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FA-
GEM), la Fundació TecnoCampus, el Consorci de Turisme Costa Mares-
me, el club nàutic El Balís i el Consorci Port de Mataró. Les accions que 
es preveuen desenvolupar són les següents:

•	 Turisme nàutic
•	 Pesca turisme al Maresme
•	 Estratègia de vinculació amb agents econòmics i socials
•	 Observatori de l’àmbit marítim del Maresme
•	 Perfils professionals emergents del sector marítim 

i nàutic del Maresme
•	 Disseny i implementació de titulacions universitàries, 

oficials i pròpies, vinculades al mar i la nàutica

La jornada Logística i Negocis Marítims 
reuneix els màxims representants de les 
administracions i les empreses del sector

L’alcalde de Mataró, Joan Mora, va destacar en la cloenda de la 
jornada Logística i Negocis Marítims que la ciutat està fent una 
aposta pel mar que donarà fruits a mig termini i que “permetrà 
aprofitar les grans oportunitats que s’obren en aquest àmbit”. 

El president de la Fundació TecnoCampus, Miquel Rey, va posar 
l’èmfasi en la importància de l’associació Maresme Marítim, crea-
da recentment, i que ha estat capaç d’aglutinar el sector privat i les 
administracions, a més dels ports, per donar un impuls a l’obertura 
del Maresme cap al mar. 

A més de representants d’empreses, van participar en la trobada 
directius del Fòrum Marítim Català, el port de Barcelona i el port 
de Tarragona i el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del govern 
català, Ricard Font.
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Impuls del sector tèxtil

L’objectiu general del projecte ACTE: Cooperació, Innovació i Creativitat 
és millorar la competitivitat del sector tèxtil i generar noves oportunitats 
de desenvolupament futur. Per aconseguir-ho, s’han establert dos objec-
tius específics, que es corresponen amb dos projectes concrets:

•	 La creació de dinàmiques de cooperació entre les empreses, professi-
onals i els actors vinculats al sector tèxtil dins de l’àmbit d’actuació.

•	 L’augment de les possibilitats d’ocupació de dos col·lectius específics: 
els joves creadors i els aturats de llarga durada amb perfil mitjà-alt del 
sector tèxtil.

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, 
d’acord amb la concessió de subvencions de projectes innovadors i experi-
mentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre. 

Reindustrialització

La línia estratègica de reindustrialització del TecnoCampus tracta de posar 
el sector industrial autòcton del territori en l’eix del disseny i aplicació de 
polítiques de suport que s’impulsen des de l’administració i els seus agents. 
Així, es valoritzen les capacitats del territori, entomant els problemes reals 
de les pimes (com la recapitalització, la reducció de l’endeutament, l’accés 
al crèdit, la fiscalitat favorable) i apropant la investigació i les universitats a 
les empreses. Això permet disminuir costos energètics, fomentar la compe-
titivitat i internacionalització de les pimes, promocionar la cultura empre-
nedora industrial i manufacturera, i desenvolupar iniciatives d’investigació. 

Les actuacions que més destaquen en aquest sentit es desenvolupen a tra-
vés del programa de Reempresa i de la promoció de l’activitat econòmica 
dels polígons.

El programa Reempresa fomenta la continuïtat d’empreses que són viables 
econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció. Aquest pro-
grama posa en contacte emprenedors i empreses o empresaris que volen 
cedir el negoci, dóna suport als implicats assessorant-los en la seva presa 
de decisions i dóna la garantia d’un procediment tècnic i legal lligat a l’exa-
men estricte de les variables empresarials. D’aquesta manera, totes dues 
parts (emprenedors i persones cedents del negoci) en surten beneficiades.

Per altra banda, des del TecnoCampus s’ha treballat al llarg del 2013 amb 
el repte de donar un impuls estratègic als polígons d’activitat econòmica 
de Mataró, amb l’objectiu de potenciar la millora de la competitivitat i in-
crementar el seu dinamisme, enfortint les zones industrials i les empreses 
que les conformen. La proposta de dinamització i modernització d’aquests 
espais inclou, entre d’altes, mesures per comercialitzar i promocionar els 
polígons de Mataró, millorar els serveis de localització d’empreses en zo-
nes industrials o la creació d’associacions o xarxes organitzades d’empre-
saris dels polígons que puguin constituir-se com a interlocu¬tors davant de 
l’administració pública i d’altres agents.
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Ubicat a primera línia de mar, el Centre de Congressos i Reunions té una su-
perfície de 2.200 m2. Les instal·lacions consten d’un auditori de 950 m2, un 
foyer de 900 m2, quatre sales modulables multifuncionals de 45 a 150 m2 i 
aules acadèmiques d’alt nivell de diverses capacitats. 

El centre està adherit al Barcelona Province Convention Bureau i enguany, 
sota el lema “L’Èxit d’un esdeveniment depèn de la seva ubicació”, se n’ha 
millorat la promoció mitjançant un innovador catàleg en 360º tant per a 
web com per a iPad, i a través de la difusió setmanal de l’agenda d’actes 
públics a una llista de distribució que ja compta amb més de 400 persones.

Durant el 2012 el Centre de Congressos i Reunions del parc TecnoCampus 
ha acollit un total de 287 actes que han aplegat al centre de reunions apro-
ximadament unes 19.000 persones. Aquestes xifres suposen un increment 
del 25 % respecte els congressos organitzats l’any 2011. 

Del total d’actes organitzats, el 62% eren activitats organitzades per ins-
titucions i empreses alienes al TecnoCampus. D’entre tots aquests esde-
veniments, 33 van ser jornades i lliuraments de premis, 101 sessions de 
formació empresarial, quatre convencions empresarials, sis congressos i 
30 reunions d’empresa.

Els esdeveniments més destacats de l’any 2012 van ser els següents: An-
giomaresme, la 19a edició del Saló Boda, el 14è Congrés de la Joventut 
Socialista de Catalunya, el Congrés Recuwatt de reciclatge i energia i el 
congrés internacional de l’associació Organic Electronics Association 
(OE-A). Entre els clients, hi ha empreses com Procter& Gamble, Hart-
mann, International House, DHL o Schunk Intec.

D’altra banda s’han celebrat 110 actes organitzats o coorganitzats pel 
TecnoCampus, entre els quals destaquen el Fòrum d’Inversió TecnoCam-
pus, els tallers d’interpretació L’actor i la càmera, la 2a sessió de visites 
inverses-Nestlé, el Cinefòrum, la Nit amb Futur i el B&B Networking.
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CETEMMSA Technological Centre 

CETEMMSA Centre Tecnològic desenvolupa tasques d’investigació apli-
cada en el procés de flexibilitzar l’electrònica a través de la impressió de 
dispositius electrònics – Printed Electronics -  sobre diferents substrats 
flexibles.

CETEMMSA transfereix la tecnologia i el coneixement a les empreses per 
millorar la seva competitivitat a través de la innovació. Emetre llum, cap-
tar energia i senyals físiques o biològiques, o interactuar amb persones o 
objectes de manera diferent i innovadora és possible, i CETEMMSA és 
capaç de dur-ho a terme gràcies a la seva cadena integrada que avarca des 
de la recerca aplicada fins l’enginyeria i la industrialització del producte.

CETEMMSA s’organitza en tres principals processos d’investigació i des-
envolupament:

•	 Tractament de superfícies i deposició de materials 
Procés de deposició de diferents elements actius a través de la formu-
lació de tintes funcionals sobre substrats flexibles per aconseguir noves 
capacitats. 

•	 Procès d’escalat industrial
Desenvolupament del procés de escalat  pre-industrial de dispositius a 
través d’equips roll-to-roll d’impressió i deposició.

•	 Smart Engineering
Integració de dispositius electrònics impresos i dispositius electrònics 
híbrids en productes finals a través de prototipus competitius.

Línies tecnològiques

•	 Dispositius fotònics. Desenvolupament de dispositius flexibles per a la 
producció d’energia (OPV – Organic Photovoltaics) i investigacions en 
el camp de la il·luminació mitjançant la impressió de dispositius elec-
troluminiscents (EL) i LEDs híbrides (HYLEDs).

•	 Electrònica impresa. Desenvolupament de circuits i components elec-
trònics mitjançant diferents tècniques d’impressió.  

•	  Sensors impresos. Impressió de diferents tipus de sensors – pressió, 
moviment, bio-potencials, respiratoris, extensiomètrics, etc.

•	  Biofuncionalització de superfícies. Immobilització controlada de biomolè-
cules per a l’obtenció de superfícies biològiques complexes, amb dissenys 
a mida, i aplicacions en bio-sensors, substrats biocides o biomimètics. 

•	 Teixits d’altes prestacions –Smart Textiles. Desenvolupament del subs-
trat tèxtil d’us tècnic como a base principal per a l’obtenció de noves 
funcionalitats en diferents sectors d’aplicació.

Xarxa Tecnio

CETEMMSA forma part de la xarxa TECNIO que aglutina els principals 
agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de 
Catalunya i que té com a missió consolidar i potenciar el model de trans-
ferència tecnològica per  generar un mercat tecnològic català que aporti 
competitivitat a l’empresa i dotar de tecnologia a les empreses per aportar 
valor afegit al seus projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior 
de les mateixes.



59

Fundació TICSALUT

La Fundació TicSalut és un organisme del Departament de Salut, que tre-
balla per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball 
en xarxa en l’àmbit de la salut, fa d’observatori de noves tendències, inno-
vació i seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalitza-
ció i homologació de productes.

La Fundació TicSalut està formada per diverses administracions públiques 
involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies 
de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i 
centres sanitaris. 

Missió
Ser agents facilitadors de la transformació del model assistencial de salut 
i social mitjançant les TICs .

Visió
Convertir-nos en el referent del sector salut i social que impulsa l’innova-
ció en l’ús de les TIC com a instrument per a la transformació del model 
assistencial.

Les actuacions de la Fundació:

•	 Observatori
La Fundació TicSalut realitza una enquesta anual per conèixer la situ-
ació de la implantació de les TIC en salut als centres sanitaris catalans, 

així com un anàlisi de les tendències internacionals en TIC i salut mit-
jançant la revisió de fonts de referència, seguiment de xarxes socials i 
amb la realització d’una enquesta en línia a experts del sector. El seu 
registre de projectes Experiències en TIC i salut dóna una visió global 
de la situació dels projectes d’innovació a tot el territori català, així com 
informació detallada de cada projecte, que pot ser interessant per a al-
tres actors del sistema sanitari que estan iniciant projectes d’innovació 
en TIC i salut.

•	 Innovació
Dinamitzem projectes i oferim assessorament per al seu desenvolu-
pament. Promovem accions en el marc de la salut 2.0., participem en 
projectes europeus d’impuls de les TIC en salut i promovem aliances 
tecnològiques amb regions i xarxes d’arreu del món, directori d’empre-
ses TIC amb productes desenvolupats i/o homologats en l’àmbit salut.

•	 Estàndards i Interoperabilitat
L’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat treballa per assolir la intero-
perabilitat dels sistemes i agents de salut a Catalunya, centrant-se en 
el desenvolupament i desplegament d’estàndards de TIC per a la salut. 
S’ha creat el Centre de Competències d’Integració juntament amb Tec-
nocampus Mataró-Maresme, per afavorir la integració més ràpida de 
tots els centres i les dades clíniques en una xarxa nacional.

•	 Coneixement
Establim acords de col·laboració amb universitats del territori per 
potenciar accions formatives per al desenvolupament de l’eSalut i pro-
movem actuacions formatives i tallers per a l’actualització de coneixe-
ments, la millora de la carrera professional o l’accés a noves fórmules i 
oportunitats de treball.
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Internacionalització

En el Pla Estratègic de la Fundació TecnoCampus es defineix la internacio-
nalització com un dels eixos estratègics claus de l’actuació del TecnoCam-
pus. Per als estudiants, la internacionalització es tradueix a capacitar-los 
per desenvolupar-se professionalment en un entorn global, a través dels 
intercanvis de mobilitat acadèmica, l’ensenyament de competències lingü-
ístiques i el desenvolupament de dobles titulacions amb universitats euro-
pees. Per altra banda, per a les empreses vinculades al Parc TecnoCampus, 
la internacionalització implica la promoció d’acords amb parcs i agències 
d’arreu del món que faci possible l’establiment de sistemes de col·laboració 
i desenvolupament de negocis ràpid i eficaç en altres països amb espais 
landing recíprocs.

Mobilitat acadèmica  

Durant el curs 2012-2013 el Servei de Mobilitat Internacional ha seguit 
treballant per tal de fomentar la mobilitat internacional tant dels estudi-
ants com del personal acadèmic, mitjançant l’organització d’activitats in-
formatives dirigides a aquests col·lectius i a través de l’ampliació del nom-
bre de convenis signats amb universitats estrangeres.

Actualment, hi ha un total de 47 convenis bilaterals Erasmus signats amb 
41 universitats europees, distribuïts de la següent forma: 25 convenis per 
a l’Escola Universitària del Maresme, 19 convenis per als estudiants de 
l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i tres convenis per a l’Escola 
Superior de Ciències de la Salut. En relació amb els països amb més acords 
de col·laboració signats, aquests són el Regne Unit, Itàlia, França i la Re-
pública Txeca, tal com es pot observar al mapa de distribució de convenis.

Durant el curs 2012-13 la participació del TecnoCampus en el programa 
Erasmus s’ha concretat amb l’enviament de 29 alumnes a altres universitats 
d’Europa, el que suposa un augment del 38% respecte l’any passat. Per 
altra banda, el TecnoCampus ha acollit 15 alumnes procedents de diferents 
universitats europees. 

Pel que fa a la mobilitat de professors, s’ha rebut la visita de 18 professors 
europeus i 12 professors dels centres universitaris TecnoCampus han re-
alitzat estades a universitats del Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Alemanya, 
Turquia i la República Txeca.

Distribució dels convenis bilaterals
Erasmus signats

Convenis Bilaterals Erasmus signats
agrupats per centre universitari

EUM
53%

EUPMT
41%

ESCS
6%
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Així mateix, durant aquest curs estudiants i professors del TecnoCampus 
han participat en diferents Erasmus Intensive Programs. Els programes 
intensius són programes d’estudi curts, d’una durada d’entre 10 dies con-
tinus complets fins a sis setmanes, que reuneixen estudiants i personal do-
cent de l’ensenyament superior d’institucions de, com a mínim, tres països 
diferents.

Enguany el TecnoCampus ha participat en els següents programes:

•	 IP Program Hof University d’Alemanya: 10 estudiants i dos professors
•	 IP Program Yasar University de Turquia: sis estudiants i dos professors
•	 IP Program Skoda Auto University de la República Txeca: sis estudiants 

i dos professors 

En relació amb els convenis bilaterals Sicue-Sèneca (intercanvis amb uni-
versitats arreu de l’Estat), només són aplicables a EUPMT. Actualment hi 
ha 12 convenis signats amb les següents universitats: Universitat Jaume I 
de Castelló, Universitat d’Alacant, Universitat Rovira i Virgili, Univeristat 
d’Extremadura, Universitat Carlos III de Madrid, Universitat San Pablo 
CEU de Madrid, Universitat de Valladolid, Universitat de Vigo, Universitat 
de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat de Salamanca, Universitat de 
Jaen i Universitat Politècnica de València. 

A aquests convenis cal afegir set convenis bilaterals amb universitats 
d’Amèrica Llatina i un conveni bilateral amb la Xina.

Per la seva banda, gràcies al programa de pràctiques en empreses estrange-
res IAESTE, els estudiants del TCM han sol·licitat 25 ofertes de pràctiques 
en empreses de països com ara Alemanya, Brasil, Suècia, Rússia, República 
Txeca, Eslovènia, Polònia o Turquia. Pel que fa als estudiants estrangers, 
20 estudiants d’altres països han estat escollits per realitzar pràctiques en 
empreses col·laboradores vinculades al TecnoCampus. 

Programes de mobilitat TecnoCampus IN OUT

Mobilitat Erasmus d’estudiants 15 29

Mobilitat Erasmus de professorat 18 12

Programa Sicue-Sèneca 2 1

Pràctiques IAESTE 20 25

Erasmus Intensive Program – Estudiants 22

Erasmus Intensive Program - Professors 6

Doble titulació internacional Universitat Glyndwr 111

Recepció de delegacions d’universitats internacionals

•	 Hogeschool Gent – University College Ghent (Bèlgica)
•	 Glyndwr University, Gal·les (Regne Unit)
•	 Skoda Auto Univeristy (República Txeca)

Nous acords internacionals signats al curs 2012-2013

•	 Alemanya – Jade Hochschule - Jade University of Applied Sciences
•	 Dinamarca – VIA University College
•	 França – Université du Littoral Côte d’Opale
•	 França – ISIS Castres
•	 Hongria – Széchenyi István University
•	 Itàlia – Seconda Università degli Studi di Napoli
•	 Mèxic – Universidad Tecnológica de Monterrey
•	 Regne Unit – University of Stirling
•	 Regne Unit – University of East London
•	 Regne Unit – Glyndwr University
•	 Regne Unit – Edinburgh Napier University
•	 Regne Unit – Manchester University
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Setmana Internacional

La III Setmana Internacional del TecnoCampus, que enguany va 
tenir lloc del 22 al 26 d’abril de 2013, és una de les activitats des-
tinades a fer visible i promoure la mobilitat internacional. Durant 
la setmana se celebren conferències, seminaris i tallers amb estu-
diants i professors d’universitats estrangeres amb les quals el Tec-
noCampus té convenis firmats. En aquesta edició van participar 16 
professors visitants de vuit universitats europees: el Regne Unit, 
Irlanda, la República Txeca, Polònia, Alemanya i Bèlgica.

 
Els actes de la Setmana Internacional van concloure amb el tradi-
cional esmorzar internacional, en què van participar els estudiants 
d’intercanvi del TecnoCampus i on es van poder degustar plats 
típics dels diferents països.

International Entrepreneurial Seminar

Del 13 al 17 de maig, del 2013 va tenir lloc al Parc TecnoCampus la 
tercera edició de l’International Entrepreneurial Seminar. El semi-
nari va acollir 36 estudiants i 12 professors de diverses universitats 
europees en el marc d’un projecte que gira al voltant de l’empre-
nedoria social. 

En motiu d’aquesta ocasió es van reunir representants dels cen-
tres universitaris del TecnoCampus i de cinc universitats europees: 
Hogeschool Gent - University College Ghent (Bèlgica), Université 
du Littoral Côte d’Opale-ULCO (França), Jade Hochschule - Jade 
University of Applied Sciences (Alemanya), Mälardalens Univer-
sity (Suècia) i East London University(Regne Unit). 

Durant tota la setmana, els estudiants del centres participants (sis 
de cadascun) van treballar als diferents espais del TecnoCampus 
en equips mixtos de diversos països, de la mà de 12 professors vin-
guts de tot Europa, per tal de compartir coneixements i experièn-
cies sobre emprenedoria.



65



66

Programes de suport a la internacionalització de l’empresa

TecnoCampus Business Landing

TecnoCampus Bussines Landing és un programa d’aterratge empresarial 
entre dos parcs tecnològics agermanats, que permet l’intercanvi tempo-
ral d’empreses incubades amb interès a realitzar contactes comercials i 
obrir mercats. Durant un període comprès entre deu dies i tres mesos, les 
empreses disposen d’un despatx compartit sense cost amb accés a serveis 
d’acceleració del parc com ara sessions de formació, de networking o con-
ferències. 

Actualment el TecnoCampus té en vigor dues connexions permanents: una 
amb el Parc Tecnològic de la Florida Atlantic University (Estats Units) i l’al-
tra amb el Parc Tecnològic Castres-Mazamet Technopole (França).

South Florida

La zona de South Florida (Broward, Miami i Palm Beach), per la seva ubi-
cació estratègica, és una de les entrades més importants del món per a la 
indústria i el comerç, amb èmfasi per als sectors de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, aeroespacial, d’indústries creatives, marítim i 
de salut. Per altra banda, Miami està considerada la primera ciutat del món 
per fer negocis amb l’Amèrica Llatina.

Per tot aquest potencial, el TecnoCampus va signar un acord al mes de maig 
amb el Research Park de la Florida Atlantic University, en virtut del qual 
empreses d’una i altra banda de l’Atlàntic poden fer estades gratuïtes de 
tres mesos per explorar sobre el terreny les possibilitats d’impulsar negocis 
a l’estranger i, a la vegada, rebre assessorament sobre la millor manera per 
aterrar a aquest mercat. 

Castres-Mazamet

L’altra connexió permanent és amb el parc tecnològic Castres Mazamet 
Technopole, prop de la ciutat de Tolosa, a la regió Migdia-Pirineus (Fran-
ça). Aquest parc desenvolupa la seva expertesa i dóna suport a projectes 
empresarials en tres àrees d’especialització: la innovació en química fina, el 
món digital i la salut.

La col·laboració desplegada amb el TecnoCampus posa en marxa un seguit 
d’accions comunes al servei de les empreses que s’acullin al programa. En 
el cas de les empreses en fase de creació i coneixement, la col·laboració es 
tradueix en un programa d’aterratge per als emprenedors sense contrapar-
tides econòmiques i amb els serveis de recepció del parc a disposició de les 
empreses, així com la posada en marxa de mòduls de formació i acompa-
nyament dels emprenedors en el territori de destí. Aquesta col·laboració 
ha estat possible gràcies a la participació de les dues organitzacions en el 
projecte CREAMED, xarxa d’incubadores de l’Euroregió mediterrània.

Missions Comercials

Del dia 11 al 15 de juny del 2013 es va celebrar una missió comercial a 
Sud de Florida, amb la col·laboració de la consultora GM&L. L’objectiu 
de la missió era presentar als grup d’empresaris participants un planter de 
potencials clients, distribuïdors, socis i inversors, en un espai de temps ra-
onable amb uns resultats in situ i a curt termini, per tal que cadascuna de 
les empreses participants tingués l’opció de presentar els seus projectes a 
diversos actors del mercat nord-americà. A més, i a fi de garantir que el 
macthmaking fos efectiu i eficient, el programa es va dissenyar per a un 
màxim de 10 empreses. A més d’aquest assessorament, les empreses par-
ticipants van comptar amb una borsa de viatge per valor de 1.200 euros 
per empresa.

Internacionalització Express

El programa Internacionalització Express, dissenyat pel Servei de Teixit 
Productiu del TecnoCampus, està dirigit a petites i mitjanes empreses amb 
nul·la o poca experiència exportadora amb l’objectiu d’assessorar-les i 
acompanyar-les en els inicis de l’exportació. 

El programa consta de dues sessions de treball personalitzades amb l’em-
presa que inclouen l’anàlisi dels punts forts i febles del negoci per a l’ex-
portació, l’assessorament per a la definició de l’estratègia d’accés als nous 
mercats, la facilitació d’eines i informació per conèixer millor els mercats 
exteriors, la competència i els tràmits documentaris i informació sobre les 
diferents institucions de suport a la internacionalització, així com els prin-
cipals programes d’ajuts i subvencions disponibles. En finalitzar les sessi-
ons, a cada una de les empreses participants se’ls lliura un informe final 
tècnic personalitzat amb tota la informació d’interès i recomanacions per 
a l’empresa.
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Xarxes de les quals forma part el TecnoCampus

•	 International Association of Science Parks 
and Areas of Innovation (IASP)

•	 Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE)
•	 Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT)
•	 National Business Incubation Association (NBIA)
•	 CREAMED, xarxa d’incubadores de l’Euroregió mediterrània

TecnoCampus en xarxa

En el marc del treball desenvolupat en xarxa amb altres parcs i entitats ter-
ritorials, s’ha col·laborat en el projecte Fem Talent de la Xarxa de Parcs 
Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT), un projecte innovador que 
té com a objectiu promocionar la igualtat d’oportunitats entre homes i do-
nes, i gestionar el talent femení.

Per altra banda, s’ha participat en les diferents trobades organitzades per 
l’Associació de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE) per tal de tractar les 
problemàtiques que ofereix el nou context de retallada d’ajuts per a la re-
cerca i la innovació. A més, s’ha col·laborat en la preparació de presenta-
cions informatives i tècniques de les capacitats del TecnoCampus i en la 
preparació d’altres documents divulgatius. 

Així mateix destaca la participació del TecnoCampus en la 29a Conferència 
Mundial de Parcs Científics i Tecnològics de la International Association of 
Science Parks (IASP), celebrada entre el 17 i 20 de juny a Tallin (Estònia). 
Aquesta trobada va congregar els parcs científics i tecnològics de tot el 
món per debatre els temes de més actualitat en aquest sector.
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L En l’era de la societat de la informació, d’Internet i de la globalització, les 
tecnologies de la informació i la comunicació formen part de la nostra vida 
quotidiana ja sigui per treballar, per comunicar-se o per relacionar-se amb 
altres persones. La digitalització ofereix grans avantatges: disponibilitat de 
la informació en qualsevol moment, diferents formes i formats per expli-
car la informació, noves eines de creació i expansió del coneixement, entre 
d’altres.

En els últims anys el TecnoCampus ha fet un gran esforç per aprofitar cada 
un dels avantatges d’aquestes tecnologies, dissenyant una estratègia di-
gital a mida per a les empreses i els estudiants dels centres universitaris, 
anomenada TecnoCampus Digital. Aquesta estratègia abasta l’objectiu 
d’una oferta i uns recursos digitals que aportin noves formes d’aprendre i 
d’emprendre, i una veritable cultura digital com a element de connexió al 
món i a la modernitat.

A la pràctica, aquest objectiu s’ha desplegat, en el cas dels centres univer-
sitaris, a crear un campus virtual des d’on poder accedir, des de qualse-
vol lloc, a uns continguts pedagògics adaptats a nous formats, una ofer-
ta acadèmica adaptada a modalitats semipresencials i noves eines per a 
la innovació docent. També ofereix noves formes de relacionar-se amb 
els estudiants a través de les xarxes socials i la oportunitat de difondre el 
coneixement creat des del TecnoCampus a tota la societat i als diferents 
països a partir de la posada en marxa dels cursos en línia massius, en anglès 
a Massive Online Open Courses (MOOC).

Per altra banda, per a les empreses allotjades al parc, l’estratègia de digita-
lització ha suposat oferir el millor servei possible quant a l’ús de xarxes i in-
novacions tecnològiques, facilitant el canvi de paradigma de tants sectors i 
la creació de nous models de negoci.

Digital Factory

El dia a dia d’aquesta estratègia digital s’impulsa a través de la Digital Fac-
tory, una unitat de suport a la comunitat universitària i a les empreses del 
Parc TecnoCampus. Els tres eixos que donen sentit a la Digital Factory són 
la innovació docent a través del suport tecnològic i didàctic al professorat, 
la producció, la publicació i difusió de continguts digitals, i el servei Tic i 
TAC (Tecnologies de la informació i la comunicació i Tecnologies per l’apre-
nentatge i el coneixement.

Suport tecnològic i didàctic

La missió de la unitat d’innovació docent és dotar les comunitats universi-
tàries d’un servei dinamitzador de la docència/aprenentatge des del punt 
de vista tècnic i didàctic, a través del suport en el disseny de les assignatu-
res i en la innovació docent, en el desplegament de nous programes forma-
tius no presencials i en el disseny de cursos massius en línia. 

En l’àmbit del suport didàctic, es treballa per oferir suport i assessorament 
en el plantejament de les assignatures, millores en els processos de partici-

pació dels estudiants, a través de la creació de recursos i materials educa-
tius per a la docència tant dins com fora l’aula (resolució d’exercicis, visual 
thinking, presentacions de continguts teòrics, etc.). 

A banda, també s’encarrega de formar el professorat en la utilització de 
l’aula virtual, i analitza i valora la implantació de noves versions i funciona-
litats de l’aplicatiu moodle, que es fa servir amb aquesta finalitat. Durant el 
curs 2012-2013, s’han realitzat sis sessions de formació als docents, dues 
sessions al professorat nou que es va incorporar al curs i quatre sessions 
obertes a tot el professorat de l’Escola Universitària del Maresme (EUM) i 
de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS).

Disseny i desplegament de programes formatius en línia (B-Learning)

L’aposta del TecnoCampus per aquesta modalitat d’aprenentatge s’ha tra-
duït en una oferta formativa diversa tant en estudis de grau com de màster 
en els àmbits de l’empresa, el turisme i la salut.

En l’àmbit de l’empresa s’ha desplegat el tercer curs del grau en Admi-
nistració d’Empreses i Gestió de la Innovació en format semipresencial, 
contactant amb tot el personal implicat. En finalitzar el curs, un 80% del 
professorat ha realitzat consultes i suport en la implementació i un 65% ha 
demandat a més diferents peces de producció audiovisual. 

Per altra banda, en l’àmbit de salut i benestar s’ha seguit treballant en des-
plegar la modalitat semipresencial del grau en Ciències de l’Activitat Física 
i de l’Esport i el Màster en Cronicitat i Dependència. 

Oferta d’estudis oficials en modalitat semi presencial

•	 Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (EUM)
•	 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (ESCS)
•	 Màster en Cronicitat i Dependència

Alex Araujo
Responsable de la Digital Factory de la Fundació TecnoCampus

“Internet i els recursos oberts estan transformant
el món de l’educació superior, i actualment
els MOOC en són la punta de llança”.
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Producció, publicació i difusió de continguts digitals

A partir de l’1 de gener del 2013 s’ha ampliat el procés de producció de 
continguts audiovisuals, no produint continguts només per a l’àmbit uni-
versitari, sinó obrint-lo també a l’àmbit del parc. En valors absoluts s’han 
produït un total de 80 peces, un 48% de les quals han tingut com a desti-
natari un dels centres universitaris TecnoCampus; un 37%, el Servei d’Em-
presa, i un 12%, el Servei de Màrqueting. 

Pel que fa a la tipologia de peces produïdes, 38 peces (un 48%) van ser 
resultat de la cobertura de jornades o xerrades desenvolupades al centre 
de congressos del TecnoCampus. El contingut de les ponències es va en-
registrar i emetre per streaming i, posteriorment, es va editar i publicar el 
material gravat. Un altre tipus de contingut que es realitza habitualment 
(un 27%) és la gravació de peces usades com a materials docents dins de 
les assignatures, generalment explicacions teòriques o pràctiques o de-
mostracions i videoguies. La resta de productes va ser la realització d’en-
trevistes als visitants destacats que ha tingut el TecnoCampus (un 6% sobre 
el total) i material promocional del Parc TecnoCampus (19%).

Percentatge de peces produïdes per tipologia

Actes 48%

Mayerial didàctic 27%

Material promocional 19%

Entrevistes 6%

Creació, coordinació i gestió de Massive Online
Open Courses (MOOC)

Al març del 2013 es va inaugurar el curs Innotools: transforma la teva idea 
de negoci en una proposta de valor única, el primer curs obert massiu i en 
línia desenvolupat entre el TecnoCampus i la Universitat Pompeu Fabra, 
que s’ha impartit des de la plataforma Miríada. 

El curs Innotools pretén apropar a tots els participants diferents eines inno-
vadores per treballar una idea de negoci, com per exemple l’eina Empathy 
Map o el Business Model Canvas, i es complementa amb l’aportació de di-
versos testimonis que expliquen la seva experiència i visió. El curs va comp-
tar amb la participació de 7.297 persones inscrites. I pel que fa a la partici-
pació en els diferents espais de debat, un dels indicadors més interessants 
en aquest tipus de curs, van superar les 1.950 participacions. D’aquestes 
aportacions, 300 van ser dins l’espai de generació d’idees per sectors.
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Presència a les xarxes socials

A dia d’avui el TecnoCampus està present en els següents canals digitals:

•	 Facebook TecnoCampus, creat al desembre de 2009 compta amb 
3.587 “M’agrada”.

•	 Blocs TecnoCampus (http://blocs.tecnocampus.cat), actualitzats sovint 
per tal d’explicar l’activitat habitual del TecnoCampus. En total hi ha 
16 blocs, en els quals s’han publicat un total de 364 entrades.  Des del 
Setembre de 2011 s’han produït 20.825 visites i 93.060 pàgines vistes.

•	 Linkedin. La pàgina de TecnoCampus a aquesta xarxa professional està 
present a través de dos grups específics: TecnoCampus Talent Network 
que compta amb 686 membres i TecnoCampus Alumni, comunitat amb 
230 membres.

•	 Perfil a Twitter, operatiu des del 2010, amb l’objectiu de difondre les 
activitats del dia a dia i interactuar amb els usuaris en les activitats or-
ganitzades. Actualment el perfil compta amb 3.380 seguidors arran de 
les més de 3.000 piulades realitzades.

•	 Youtube Corporatiu, es va posar en marxa el març de 2009 i a dia d’avui 
hi ha 123 vídeos penjats que han s’han visualitzat 44.160 vegades.

•	 Canal de Vídeo VIMEO. En aquest espai hi ha emmagatzemats 182 
vídeos, que en l’últim any han estat reproduïts 15.400 vegades i des-
carregats 318.000 vegades. 

•	 Perfil a Prezi, amb l’objectiu de donar suport i oferir recursos al profes-
sorat docent a l’hora d’elaborar alguna presentació. 

•	  Perfil a Pinterest, creat al curs 2011-2012, s’ha convertit en un espai 
visual de testimonis tant audiovisuals com només d’imatge.

Infraestructura digital

La comunitat TecnoCampus gaudeix d’unes infraestructures digitals d’altes 
prestacions per fer possible l’activitat empresarial, innovadora, educativa 
i de recerca dels seus usuaris. El dimensionament de la xarxa suporta una 
transferència diària de prop de 300 GB i més de  7milions de connexions 
al dia amb pics de 30 GB. Les empreses disposen de serveis IP avançats 
tant de veu com de dades en totes les localitzacions del Parc. La comunitat 
universitària està connectada a l’Anella Científica de Catalunya mitjançant 
UPCNet amb capacitats de 10 Gbps. El Parc per la seva banda està connec-
tat a l’Anella Industrial de Catalunya constituint- se en un node d’aquesta 
xarxa que suma Parcs de tot Catalunya i les empreses més innovadores del 
país. El Centre de Procés de Dades (CPD) del TecnoCampus ofereix serveis 
de seguretat de xarxa i xarxa privada virtual per accés remot i servidors.

1.835 Universitaris

700 Usuaris

PARC

CAMPUSTECNOCAMPUS

ANELLA
INDUSTRIAL

ANELLA
CIENTÍFICAINTERNET

10Gbps

10Gbps 100Mbps

100Mbps





TecnoCampus Mataró-Maresme és un parc científic i de la innovació reconegut per:

Mataró, Ciutat de la Ciència i la Innovació


