
El programa Demola Catalunya arrenca amb la participació de 

deu empreses i disset estudiants 

El TecnoCampus ha celebrat aquest migdia la sessió inicial amb les empreses participants en la 

prova pilot del programa Demola a Catalunya, que es posa en marxa per encàrrec de la 

Generalitat i la Universiotat Pompeu Fabra amb la idea que més endavant es faci extensiu al 

conjunt de les universitats catalanes. 

Les empreses participants en aquesta prova pilot de Demola són deu, entre elles institucions i 

empreses de Mataró i del TecnoCampus com l’Ajuntament de Mataró, Som Mobilitat, Torrent i 

Fills i Unisport. La resta d’empreses són de la província de Barcelona com Girbau, Picvisa, 

Simon, Fede Swich & light i Pebble analytics. 

En la sessió de benvinguda, el director general del TecnoCampus, Josep Lluís Checa, ha 

destacat la importància del projecte Demola del TecnoCampus “pel que té d’innovador en el 

que el TecnoCampus sempre defensa, el compromís ferm a unir la universitat i l’empresa 

perquè treballin conjuntament”. Checa ha defensat que les noves metodologies i l’enfoc 

globalitzador són elements molt importants d’aquesta iniciativa que tenen un retorn en 

coneixement i noves idees. 

Ville Kairamo, CEO de Demola, ha assenyalat que la unió de diferents punts de vista i àrees de 

coneixement és una excel·lent notícia. Kairamo ha explicat que els darrers anys l’organització 

que dirigeix ha implementat la seva metodologia en diversos països, i simultàniament hi 

participen en aquest moment 60 estudiants de 34 universitats de 13 països. “Curiositat i ment 

oberta són elements clau per afrontar amb èxit el projecte”, ha recomanat a empreses i 

estudiants. 

Pel que fa als estudiants, aquesta setmana ha començat també l’assignatura de manera 

interna a mode de presentació de la metodologia i àmbits de treball dels reptes (digitalització i 

dades empreses, economia circular i benestar de les persones). La setmana que ve arrenquen 

les vuit setmanes d’execució previstes en el programa Demola, en què participaran els disset 

estudiants inscrits. 

 

 


