
Centre de Congressos
TecnoCampus

L’èxit d’un 
esdeveniment  

depèn de la  
seva ubicació



La cultura de parc 
empresarial per  
a la innovació

El prestigi d’estar 
en un Campus 
Universitari

Un entorn atractiu 
que afavoreix la 
realització d’activitats 
complementàries

Un espai singular  
al costat del mar



El TecnoCampus Mataró és un parc científic i de la innovació amb seu a 
la ciutat de Mataró, a la comarca del Maresme. Amb vocació de ser un 
projecte nacional i internacional, el TecnoCampus Mataró és la gran aposta 
del territori per contribuir decisivament a la seva transformació econòmica 
i social.

S’estructura en dues grans àrees que treballen coordinadament i que 
comparteixen un mateix espai físic, fet que en possibilita les sinergies.  
L’Àrea d’Empresa ofereix una àmplia gamma de serveis a empreses.  
L’Àrea Universitària la formen tres centres que imparteixen formació  
de grau i postgrau: l’Escola Superior Politècnica, l’Escola Superior de 
Ciències Socials i de l’Empresa i l’Escola Superior de Ciències de la Salut, 
totes elles adscrites a la Universitat Pompeu Fabra.

A nivell internacional, el TecnoCampus té convenis de col·laboració, tant 
des del punt de vista acadèmic com de negoci, amb els principals països 
europeus i d’altres continents.

El TecnoCampus és membre de la Xarxa de Parcs Tecnològics de Catalunya (XPCAT), de l’Associació de Parcs Científics  
i Tecnològics d’Espanya (APTE) i de l’International Association of Science and Technology Parks (IASP), entre d’altres.

El TecnoCampus



El Centre de Congressos TecnoCampus és un símbol per a la  
trobada del talent a la costa de la mediterrània europea.

La seva localització al parc TecnoCampus, radar d’innovació i creació 
d’empresa, dota al Centre de Congressos d’un ecosistema perfecte per a 
l’estimulació del talent empresarial i la provocació del seu esperit emprenedor.

Ubicat a primera línia de mar, en un marcat ambient mediterrani, on la  
universitat i l’empresa troben la seva conjunció perfecte, el Centre de  
Congressos TecnoCampus ofereix el context òptim per a la celebració  
de tota mena d’esdeveniments.

El Centre de Congressos TecnoCampus és membre  
del Barcelona Province Convention Bureau.

El Centre  
de Congressos



Hall d’entrada
Amb una superfície total de 250m2, el Hall d’entrada dóna cabuda a diferents formats de recepcions, acreditacions  
i/o punts d’informació dels actes que tenen lloc al Centre de Congressos.

El Centre de Congressos té una superfície de 2.200m2.  
Les instal·lacions consten d’un Auditori de 950m2, un Foyer de 900m2,  
2 sales modulables de 75 a 150m2 i aules acadèmiques d’alt standing  
de diverses capacitats.

El nostre equip de professionals posa a la seva disposició l’expertesa,  
la creativitat i la màxima qualitat en la prestació de tots els serveis.
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Foyer
El Foyer es presenta com un espai de disseny extraordinari, on la llum natural 
forma part de l’estratègia arquitectònica de l’espai. Pot donar cabuda a 
diversitat d’esdeveniments, exposicions, fires, congressos i banquets. Disposa de 
l’equipament tecnològic necessari per donar resposta a les més altes exigències.

Superfície: 900 m2

Usos: Exposicions, fires, càterings, esdeveniments 

Capacitat:  Teatre: 400 persones

  Banquet: 250 persones

  Escola: 200 persones

  Cocktail: 700 persones

Planta -1

Un espai diàfan,  
singular, versàtil i 

funcional, que multiplica 
les possibilitats del 

Centre de Congressos. 
Idoni per a recepcions 

i càterings de gran 
format.



Superfície: 950 m2

Usos: Congressos, jornades, conferències

Capacitat: 323 persones

3 cabines de traducció simultània

Sala VIP per als ponents, annexa a l’escenari de l’auditori

Auditori
L’Auditori està dotat de l’última tecnologia relativa a la indústria de congressos i 
reunions, sistemes audiovisuals, serveis WIFI, pantalla central i pantalles laterals i 
sistema de traducció simultània. Disposa de sales annexes per rebuda de ponents, 
sala de premsa, i tres cabines de traducció simultània.

Planta -1

Un espai per  
celebrar-hi tots els 

moments que pugueu 
imaginar, en un 

dels darrers espais 
tecnològics i moderns 

construïts  
al Maresme.



Sales d’actes
Les dues sales s’ubiquen a planta baixa, un nivell superior a l’Auditori i Foyer, son contigües i panelades, de manera que poden 
convertir-se en una sala més gran. Són sales idònies per a la celebració de reunions empresarials o sessions de desdoblament en 
celebració de congressos. Principalment pensades per optimitzar les dinàmiques de grup en entorns empresarials.

Sala Burriac
Superfície: 75m2

Capacitat: 50 persones

Sala Laia l’Arquera
Superfície: 75 m2

Capacitat: 50 persones

Planta Baixa

Equipades 
tecnològicament per fer 
fluir el talent i l’esperit 
emprenedor necessaris 

per generar innovació en 
les empreses.

Sala Burriac + Laia l’Arquera
Superfície: 150 m2

Capacitat: 100 persones

Planta Baixa:

Sala Laia l’Arquera

Sala Burriac



Sala de Graus
i Aules de Postgraus
Modernes sales acadèmiques a primera línia de mar, amb inspiradores vistes a la mediterrània. Pensades per acollir reunions 
i/o formacions d’empresa, optimitzen el seu ús donant resposta també a les necessitats empresarials o professionals de reunió 
grupal o conferències de petit format.

Superfície: 130 m2

Usos: Presentacions, conferències, sessions paral·leles

Capacitat: 70 persones

Superfície: 140 m2

Usos: Presentacions, conferències, sessions paral·leles

Capacitat: 100 persones

Sala de Graus

Aula de Postgraus

Situada a l’edifici 
universitari TCM1, la 
sala de graus ofereix 

unes espectaculars vistes 
al mar i a bona part de la 

capital del Maresme.

2a Planta



Plaça TecnoCampus
Un nou espai per a la realització de fires, festivals, rodatges, sopars a l’aire lliure i d’altres esdeveniments de gran format, amb 
múltiples possibilitats i muntatges. La Plaça TecnoCampus té zones cobertes i d’altres a l’aire lliure, totes elles amb vistes al mar, 
que fan d’aquest espai una excel·lent ubicació per a la celebració d’esdeveniments.

Planta Baixa

Esdeveniments a 
l’aire lliure i amb 

vistes al mar.

Superfície: 4.400 m2

Usos: Exposicions, fires, festivals, rodatges,  

promocions, esdeveniments

Plaça TecnoCampus



Visual meetings
TecnoCampus vol compartir la seva capacitat de crear, innovar i emprendre amb la teva empresa. No perdis 
aquesta oportunitat i contagia la teva empresa de l’esperit emprenedor que flueix dins del Parc TecnoCampus.

El Centre de Congressos TecnoCampus crea i posa en marxa els Visual Meetings: tres metodologies basades en 
experiències destinades a fomentar l’emprenedoria i la innovació a les organitzacions. 

Visual Meetings són dinàmiques grupals a mida on, amb el suport de tècniques de Visual Thinking, el conjunt 
o una part dels treballadors de la teva empresa intervé en el plantejament dels reptes de l’organització, la 
generació i implementació d’idees, de manera que tothom experimenti el sentiment de pertinença cap a 
l’empresa i pugui desenvolupar la seva creativitat, aportant valor i deixant fluir el seu esperit emprenedor de 
forma conduïda, participativa i amb una alta implicació envers l’empresa.

Aprofita el talent del teu equip i tria o combina les metodologies dels Visual Meetings:

• Pack Idees 
• Pack Reptes 
• Pack Implementació

Reserva ja  
el teu Visual Meeting 

TecnoCampus i 
deixa fluir el talent 
emprenedor del teu 

equip. 

Esdeveniments 
realitzats
Entre d’altres, des de la inauguració del Parc 
TecnoCampus Mataró, les instal·lacions del Centre de 
Congressos han acollit actes d’empreses i institucions 
com: Cambridge ESOL, BBVA, CaixaBank, Grupo 
Menarini, Hartmann, Procter&Gamble, Nilfisk, GSMA, 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Audi, etc.

• Audiovisuals
• Guarda-roba
• Neteja
• Seguretat
• Consergeria
• Càtering
• Hostesses

• Guies turístics
• Intèrprets
• Activitats  
    after-meeting
• Marxandatge
• Mobiliari

Serveis  
complementaris

Pàrquing

El Centre de Congressos està equipat amb tecnologia d’última 
generació i disposa de material exclusiu de lloguer.
Disposem d’un ampli ventall de serveis complementaris de qualitat, 
que completen l’oferta del Centre de Congressos adaptant-nos a  
les necessitats de cada esdeveniment:

El Parc TecnoCampus Mataró disposa de 470 places de cotxe i 
24 per a motos, distribuïdes en dues plantes. Des de l’interior del 
pàrquing hi ha dos nuclis amb escales i ascensor que donen accés  
a l’interior de l’edifici.



Com arribar-hi

Com arribar-hi en transport públic
Tarifes integrades

Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts

Autobusos urbans
Estació – TecnoCampus (Línia 4)
TecnoCampus - Estació (Línia 8)

Empresa Casas C10
Parades als pobles  
des de Barcelona fins a Mataró

Empresa Casas E11.1
(antiga C1)
Directe des de Barcelona  
(Pl. Tetuan – Rda. Universitat, 21) 
Freqüència: 10 minuts 
(en hora punta)

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell – Granollers – Mataró

Av. d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 169 65 01
www.tecnocampus.cat



TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
T. 93 169 65 02
www.tecnocampus.cat

Informa’t de tota la nostra oferta a 
www.tecnocampus.cat/centre-congressos
centrecongressos@tecnocampus.cat

Concerti una visita personalitzada amb nosaltres

facebook.com/CongressosTecnocampus
twitter.com/CongressosTCM

Mataró, Ciutat de la Ciència i la Innovació


