
Centre de Congressos
TecnoCampus

L’èxit d’un 
esdeveniment  

depèn de la  
seva ubicació



1
Més de 10 anys 
d’experiència i 

professionalitat 
en la realització 

d’esdeveniments.

2
El TecnoCampus 

aporta notorietat als 
esdeveniments del Centre 

de Congressos.

3
Espai versàtil per acollir 

diverses tipologies 
d’actes.

4
Oferta personalitzada i 
paquets promocionals.

 
5

Serveis de suport i 
acompanyament al client.

6
Espais moderns amb 

equipaments de darrera 
generació.

7
Ecosistema únic i 

excepcional que connecta 
el talent universitari amb 

el món empresarial.

8
Situat en un parc 

tecnològic i empresarial 
que fomenta 

l’emprenedoria i la 
innovació.

9
Ubicació privilegiada 
a Mataró, capital del 

Maresme, amb excel·lents 
serveis de gastronomia i 

d’allotjament. 

10
Molt bones connexions, 
a només 30 minuts de 

Barcelona.

10 raons per triar el 
Centre de Congressos 

TecnoCampus



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

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

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

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

El TecnoCampus



El Centre de Congressos té una superfície de més de 2.400 m2.  
Les instal·lacions consten d’un Auditori de 950 m2, un Foyer de 900 m2,  
dues sales modulables de 75 a 150 m2 i aules acadèmiques d’alt nivell  
de diverses capacitats, totes equipades per satisfer les més altes exigències.

El nostre equip de professionals posa a disposició l’expertesa, la creativitat  
i la màxima qualitat en la prestació de tots els serveis.

Els espais Edifici universitari TCM1
Centres universitaris
del TecnoCampus Mataró-Maresme

Torre TCM2
Centre de Congressos TCM 4

Entrada C

Entrada A

Entrada B

Torre TCM3Torre TCM2

Centre de Congressos 
TCM4

Planta 2
Sala de graus 
Business Lab

Entrada pàrquing 

Sala Laia l’Arquera
Sala Burriac

Plaça TecnoCampus

Foyer

Auditori

Entrada pàrquing 



Foyer
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: 900 m2

Usos: Exposicions, fires, càterings, esdeveniments 

Capacitat:  Teatre: 400 persones

 Escola: 200 persones

 Taula en U: 100 persones

 Còctel: 700 persones

 Banquet: 250 persones

 Imperial: 100 persones

Planta -1



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

Wifi

Pantalla central i dues pantalles laterals

Auditori
L’Auditori té capacitat per a 323 persones i disposa de tots els equipaments necessaris per al 
bon desenvolupament de tot tipus d’esdeveniments. Inclou projector, pantalles, sistema de 
megafonia amb diversos tipus de micròfons, tres cabines de traducció simultània i sala VIP.

Planta -1



Les dues sales s’ubiquen a la planta baixa, a un nivell superior a l’Auditori i Foyer, i són contigües i plafonades, 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 congressos. Principalment pensades per optimitzar les dinàmiques de grup en entorns empresarials.

Sala Burriac
Superfície: 75 m2

Capacitat:  Teatre: 50

 Escola: 25

 Taula en U: 20

 Còctel: 40

 Banquet: 20

 Imperial: 20

Sala Laia l’Arquera
Superfície: 75 m2

Capacitat:  Teatre: 50

 Escola: 25

 Taula en U: 20

 Còctel: 40

 Banquet: 20

 Imperial: 20

Planta baixa

Sala Burriac + Laia l’Arquera
Superfície: 150 m2

Capacitat:  Teatre: 100

 Escola: 50

 Taula en U: 40

 Còctel: 80

 Banquet: 40

 Imperial: 40

Usos: Jornades, reunions empresarials, tallers, conferències

Planta baixa:

Sala Laia l’Arquera

Sala Burriac

Sala Burriac 
Sala Laia l’Arquera



Sala de Graus
i Business Lab
Aquestes dues sales presenten una disposició específica molt atractiva, que en 
determina la dinàmica d’ús. Ubicades a l’edifici universitari, ofereixen vistes 
espectaculars al mar i a bona part de la capital del Maresme. Superfície: 130 m2

Usos: Presentacions, conferències, sessions paral·leles

Capacitat: 72 persones

Superfície: 130 m2

Usos: Presentacions, conferències, sessions paral·leles

Capacitat:  Teatre: 60

 Escola: 15

 Taula en U: 15

 Còctel: 60

Sala de Graus

Business Lab

1a i 2a planta

Sala de Graus Business Lab



Plaça TecnoCampus
La plaça TecnoCampus té algunes zones cobertes i altres a l’aire lliure, totes amb vistes al mar, 
que fan d’aquest espai una excel·lent ubicació per a la celebració d’esdeveniments.

Planta baixa

Superfície: 4.400 m2

Capacitat: 3.000 persones

Usos: Exposicions, fires, festivals, rodatges, 

promocions, esdeveniments

Plaça TecnoCampus



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

Com arribar-hi en transport públic
Tarifes integrades

Barcelona / Girona
SOrTIdA 95 Camí ral

MATArÓ

Port

rodalies

15 min

12 min

Barcelona:
45 min

Barcelona: 30 min
Girona: 50 min

N-II TecnoCampus

C-32
Empresa  
Casas

3 min

Rodalies (Renfe)
Des de Barcelona
Freqüència: 7 minuts

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

Empresa Casas C10
Parades als pobles  
de Barcelona a Mataró

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

Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

• Audiovisuals
• Guarda-roba
• Neteja
• Seguretat
• Consergeria
• Càtering
• Hostesses
• Guies turístics
• Intèrprets
• Activitats  
    after-meeting
• Marxandatge
• Mobiliari
• Pàrquing

Serveis  
complementaris

Aeroport de Girona - Costa Brava

Barcelona

Aeroport de Barcelona - El Prat

Mataró



TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
T. 93 169 65 00
www.tecnocampus.cat

Informa’t de tota la nostra oferta a 
 centredecongressos.tecnocampus.cat

centrecongressos@tecnocampus.cat

Concerta una visita personalitzada amb nosaltres

twitter.com/AreaEmpresa


