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25 DE MAIG DE 2021 

Vint estudiants reben una beca On 

The Move per estudiar fora de la UE 

el curs vinent 

Dotades amb 1.000 euros cadascuna, les beques les atorga 

conjuntament el Sabadell Consumer Finance i el TecnoCampus 

El TecnoCampus ha acollit avui dimarts 25 de maig l’entrega de vint beques On The 

Move, que permetrà a estudiants de les tres escoles universitàries del TecnoCampus 

fer estades a universitats de fora la Unió Europea el curs 2021-2022. El director 

general del Sabadell Consumer Finance, Miquel Costa, i el director general del 

TecnoCampus, Josep Lluís Checa, han fet entrega de les beques en un dels primers 

actes en format presencial celebrats des de l’inici de la pandèmia.  

Les beques On The Move estan dotades amb 1.000 euros cadascuna, finançades a 

parts iguals per Sabadell Consumer Finance, de Banc Sabadell, i la Fundació 

Tecnocampus Mataró-Maresme. Aquesta és la setena edició que s’entreguen les 

beques On The Move, una iniciativa que reafirma el compromís d’ambdues 

institucions per fomentar la mobilitat internacional dels estudiants dels diferents 

graus universitaris que s’imparteixen al TecnoCampus. De fet, la internacionalització 

del campus és un dels punts clau del Pla Estratègic TecnoCampus 2022, i en el qual 

s’hi ha estat treballant en els darrers mesos per mantenir i reactivar la mobilitat 
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internacional dels estudiants en el context de la covid-19. En aquest sentit, aquestes 

beques permetran als estudiants sufragar parcialment les despeses de l’estada en 

universitats de Canadà, República de Corea, Mèxic, Taiwan, EUA, Xile, Perú, Brasil i 

Argentina, unes estades que queden fora del programa Erasmus+ (Europa). 

Enguany, ells següents estudiants són els que gaudiran d’una beca On the Move en 

les següents universitats: 

• Marcel Marimon Piñol, estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica 

de Gestió i Sistemes d'Informació. Universitat Nacional University USA 

(Estats Units d’Amèrica). 

• Roger Corominas Font, estudiant del grau en Enginyeria d’organització 

industrial. Universitat de Piura (Perú). 

• Guillem Sánchez Arlegui, estudiant del Grau en Enginyeria informàtica 

de gestió de sistemes d’informació. Ajou University (República de 

Corea) 

• Irene Dangla, estudiant de la - Doble Titulació en Administració 

d'Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals. 

Vancouver Island University (Canadà) 

• Àlex Fuster, estudiant del Grau en Administració d'Empreses i Gestió 

de la Innovació, docència en anglès. Ajou University (República de 

Corea) 

• Maria Dolores Morales, estudiant del grau en Logística i negocis 

Marítims. Tecnológico de Monterrey (Mèxic). 

• Daniel Felipe González, estudiant del Grau en Administració 

d'Empreses i Gestió de la Innovació, docència en anglès. Shih Chien 

University (Taiwan). 
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• Ian Dominguez, estudiant del Grau en Administració d'Empreses i 

Gestió de la Innovació, docència en anglès. National University (Estats 

Units d’Amèrica) 

• Carla Rusiñol, estudiant de la  Doble Titulació Grau en Administració 

d'Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals. 

National University (Estats Units d’Amèrica). 

• Cristian Basagaña Doble Titulació Grau en Administració d'Empreses i 

Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals. Feng Chia 

University (Taiwan).  

• Enric Ayala, estudiant del Grau en Administració d'Empreses i Gestió 

de la Innovació, docència en anglès. Tecnológico de Monterrey 

(Mèxic).   

• Bianca Popescu, estudiant del Grau en Administració d'Empreses i 

Gestió de la Innovació, docència en anglès. Shih Chien University, 

(Taiwan). 

• Arnau Martínez, estudiant de la Doble Titulació en Turisme i Gestió del 

Lleure i AdE i Gestió de la Innovació. National University USA (Estats 

Units d’Amèrica). 

• Maria Morón, estudiant del grau en Turisme i Gestió del Lleure. 

Universidad Argentina de la Empresa (Argentina).   

• Pau Villà, estudiant del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de 

la Innovació, docència en anglès. Jianxi University of Finance and 

econòmics (Xina)   

• Sergio González, estudiant del Grau en Logística i negocis Marítims. 

National  University USA (Estats Unitats d’Amèrica). 
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• Alba Xiufen, estudiant  de la la Doble Titulació en Turisme i Gestió del 

Lleure i AdE i Gestió de la Innovació. Jianxi University of Finance and 

econòmics (Xina). 

• Marin González, estudiant del Grau en Infermeria. Universidad Mayor, 

(Xile). 

• Nil Lorente, estudiant del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de 

l'Esport. Universidad Mayor (Xile). 

• Sergi Aymerich, estudiant del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de 

l'Esport. University of Fortaleza (Brasil).  

Més informació: 

Oriol Ribet  
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