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Mataró –les seves institucions i els seus ciutadans– ha fet els darrers anys una gran aposta pel TecnoCampus. 
Finançar la construcció d’aquest complex universitari i empresarial no ha estat senzill, perquè ens trobem 
encara avui en una època de rigidesa pressupostària i de moltes necessitats en l’àmbit social. Mataró, però,  
ha mantingut una aposta ferma, gestada ja fa molts anys. Llavors, quan es va començar a imaginar el 
TecnoCampus, calia dibuixar un futur sense la fortalesa d’alguns dels puntals tradicionals de l’economia de 
la ciutat. Ara aquest futur ja és aquí, en forma d’una economia basada en el coneixement i en la innovació, 
aplicats tant als nous sectors com als de tota la vida. Amb el TecnoCampus, Mataró ha assolit una vella 
ambició: ser ciutat universitària i esdevenir un pol de creació de noves empreses. No s’han de confondre, però, 
els mitjans amb els objectius. El TecnoCampus és un mitjà, un instrument per afrontar aquest futur econòmic 
amb garanties d’èxit. L’objectiu final és que la formació universitària, el foment de l’emprenedoria i la captació  
del talent empresarial es tradueixin en riquesa i benestar per a les persones.

David Bote, alcalde de Mataró

Es una satisfacció i un honor per a mi com a president poder presentar unes dades de desenvolupament del 
TecnoCampus tan bones com les que trobareu en aquest document. Són la il·lustració de l’esforç realitzat 
els darrers anys per fer possible que el contingut d’aquesta institució estigui a l’alçada d’unes magnífiques 
instal·lacions; un gran esforç en tots els vessants, polític, acadèmic i professional, i de molts anys, que ha 
fet possible el TecnoCampus. Han passat cinc anys des d’aquell 2010 en què inauguràvem aquest modern 
campus a primera línia de mar, gràcies a la dedicació de l’equip que aleshores va saber conduir el projecte i 
dur-lo a bon port. El TecnoCampus és una institució que es consolida i adquireix cada cop més rellevància en 
el conjunt del sistema universitari i en el camp de la relació universitat-empresa, tal com mostren les dades 
de qualitat, quantitat i valoració d’empreses i estudiants. Però no n’hi ha prou. Lluny de caure en un cofoisme 
que ens faci abaixar la guàrdia, ens cal aprofitar el potencial del parc i avançar cap al concepte de Districte 
TecnoCampus. Ho hem de fer amb un TecnoCampus cada cop més connectat amb el territori i la seva gent.

Miquel Rey, president del TecnoCampus

Teniu a les mans el resultat de la gestió realitzada per l’equip del TecnoCampus aquest darrer any acadèmic; la 
mostra de l’esforç fet pel conjunt de treballadors i treballadores de la institució. Ha estat un curs d’alta intensitat 
en l’organització, com a conseqüència de l’important creixement de l’oferta, que ha provocat que en poc temps 
haguem duplicat el nombre d’estudiants al campus i haguem arribat a la plena ocupació del parc tecnològic. 
Crec que podem afirmar que aquella visió que ens va inspirar des de l’origen, una visió que s’explica amb aquella 
frase que diu “el lloc on universitat i empresa es donen la mà”, comença ja a ser real. Ens complau veure cada dia 
com centenars d’estudiants omplen les nostres aules, creixen com a persones i com a professionals i, finalment, 
en acabar el curs, es graduen amb la satisfacció dels seus familiars, del professorat i del Personal d’Administració 
i Serveis. Fa goig veure cada dia com les oficines de les més de 130 empreses de base tecnològica que hi ha al 
parc són plenes de gent que emprèn nous projectes. Gràcies als que ho feu possible cada dia.

Jaume Teodoro, director general del TecnoCampus

Benvinguda



El TecnoCampus és un parc tecnològic i universitari impulsat
per l’Ajuntament de Mataró. La Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme és l’organisme encarregat del seu govern i 
el seu desenvolupament estratègic. La integració d’un campus 
universitari vinculat a la Universitat Pompeu Fabra i d’un parc 
empresarial és el principal tret diferencial del TecnoCampus, 
que aposta per l’emprenedoria i per la formació de qualitat 
vinculada al teixit productiu del territori. La missió del 
TecnoCampus és esdevenir un element territorial de suport  
a la generació de riquesa i creixement econòmic.

Empresa

Salut  
i benestar Tecnologia

Tres àmbits d’actuació

3
Centres universitaris

16
Titulacions oficials  
de graus i màsters

2.559
Estudiants matriculats

91,6%
Alumnes que escullen el  
TecnoCampus en 1a opció

10
Grups de recerca

37
Publicacions  
del professorat

534
Convenis de cooperació  
universitat-empresa

420.270€
Recursos destinats  
a recerca

112
Empreses i institucions 
allotjades

3.556
Usuaris diaris del parc

21
Empreses a la incubadora

58
Empreses start-up  
creades

158
Personal docent  
i investigador

63
Personal  
administratiu  
i de serveis

14,8
Pressupost liquidat  
de despeses  
(en milions d’euros)

434
Emprenedors atesos

814
Empreses en  
programes d’acceleració

306
Actes realitzats  
al centre  
de congressos

29.000
Assistents a congressos

Acadèmia Parc Corporació 

Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme



ESTudiS dE grau

Grau en Enginyeria Electrònica  
Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Informàtica  
de Gestió i Sistemes d’Informació 

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Mitjans Audiovisuals

Grau en Videojocs  
i Aplicacions Interactives

Doble titulació en Enginyeria  
Mecànica i Enginyeria Electrònica  
Industrial i Automàtica

ESTudiS dE poSTgrau i màSTEr

Postgrau en Bioarquitectura

ESTudiS dE grau

Grau en Administració d’Empreses  
i Gestió de la Innovació

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

Grau en Màrqueting i Comunitats 
Digitals

Grau en Logística i Negocis Marítims

Doble titulació en Administració  
i Direcció d’Empreses i Gestió de la 
Innovació, Turisme i Gestió del Lleure

Doble titulació en Administració  
i Direcció d’Empreses i Màrqueting  
i Comunitats Digitals

ESTudiS dE poSTgrau i màSTEr

Màster Universitari  
en Emprenedoria i Innovació

Postgrau en Social Media  
i Màrqueting Digital

ESTudiS dE grau

Grau en Infermeria 

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

ESTudiS dE poSTgrau i màSTEr

Màster Universitari en Cronicitat  
i Dependència

Postgrau en Seguretat del Pacient

Postgrau en Atenció a la Persona  
en Situació d’Urgència i/o Emergència 

Estudis universitaris  
del TecnoCampus
El TecnoCampus ofereix estudis universitaris oficials de grau i postgrau, 
plenament inserits dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), 
més conegut com a Pla Bolonya. L’oferta acadèmica del TecnoCampus 
s’estructura en tres centres universitaris, adscrits a la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). La UPF és la primera universitat espanyola, i una de les 15 
primeres europees, segons el rànquing U-Multirank, que elabora la UE.

3
Centres universitaris

11
Titulacions oficials de grau

3
Titulacions oficials  
dobles de grau

4
Postgraus

2 
Màsters oficials



En el transcurs dels darrers cinc cursos, d’ençà de la inauguració 
de la nova seu del TecnoCampus el novembre de 2010, la xifra 
d’estudiants s’ha duplicat. Ha augmentat, a més, el nombre de 
peticions en primera opció en la preinscripció universitària.

Estudiants

Mobilitat internacional

2.559
Estudiants matriculats

809
Estudiants de nou accés

302
Titulats de grau

91,6%
Alumnes que escullen estudiar  
al TecnoCampus en primera opció

84
Estudiants del TecnoCampus que han 
cursat part dels estudis en altres centres

63
Estudiants del TecnoCampus que  
han obtingut una beca Erasmus

33
Alumnes estrangers que han  
cursat estudis al TecnoCampus

14
Estudiants que han fet estades  
de pràctiques a l’estranger a través  
del programa IASTE

13
Convenis bilaterals Sique a Espanya 

75
Convenis bilaterals Erasmus 

16
Convenis bilaterals amb  
universitats de la resta del món

Evolució del nombre 
d’estudiants 

Mobilitat acadèmica. 
Programa Erasmus  

Convenis amb altres 
universitats

2.500

70

1.000

40

Matrícula total

Incoming

Nou accés

Outgoing

0

0

500

30

20

10

2.000

60

1.500

50

2010-11

2010-11

1.270

18

29

16

21

15

29

17

56

33

63

1.446

1.835

2.247

2.559

556
669

720
809

525

2011-12

2011-12

2012-13

2012-13

2013-14

2013-14

2014-15

2014-15

3
Centres universitaris

11
Titulacions oficials de grau

3
Titulacions oficials  
dobles de grau

4
Postgraus

2 
Màsters oficials

Maresme 43,02%

Barcelonès 26,08%

Vallès Oriental 10,01%

Vallès Occidental 7,54%

Altres comarques 10,50%

Fora de Catalunya 2,84%

Procedència dels estudiants  
de nou accés, curs 2014-15

7,4
Nota mitjana que els estudians  
atorguen a la docència rebuda



Connectats amb la societat

Biblioteca - Crai

1.173 m2
Superfície total

22
Ordinadors d’ús públic

11
Sales d’estudi

225
Punts de lectura

12.381
Registres d’exemplars

26 
Publicacions periòdiques vives

2.564
Préstecs realitzats 

131.148
Usuaris que han visitat la biblioteca

Vida universitària Servei de carreres professionals 

La UACU (Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària) 
coordina totes les activitats que tenen lloc fora de les aules.

Esport universitari. Activitats organitzades o coorganitzades, 
amb la participació de 2.159 persones el curs 2014-15.

Cultura. Suport als grups d’estudiants que impulsen activitats de 
teatre, street dance, castellers, cinema o fotografia. 

Solidaritat. Activitats per captar fons per a la Fundació Vicenç 
Ferrer, Càritas, Creu Roja o La Mataró de TV3.

asEst. L’Associació d’Estudiants del TecnoCampus (AsEst) rep el 
suport de la UACU en les seves diverses comissions de treball.

Borsa d’allotjament. Els convenis amb diversos operadors posen 
a disposició dels estudiants una àmplia oferta d’allotjament.

Club d’avantatges del TecnoCampus. Aquest servei ofereix 
descomptes en més de 270 productes i serveis.

Fòrum Talent TecnoCampus 
Punt de trobada entre les 
empreses i els estudiants i 
graduats de la nostra universitat.

programa Skills 
Tallers i sessions pràctiques 
per al desenvolupament de 
competències professionals.

alumni TecnoCampus 
Borsa de treball específica 
per a graduats; suport al 
desenvolupament de la carrera 
professional; accés en condicions 
preferencials als programes de 
formació permanent  
del TecnoCampus.

1.255
Ofertes de pràctiques 
publicades

221
Ofertes de feina 
publicades

519
Convenis de cooperació  
educativa gestionats

Pràctiques  
professionals

Universitat d’Estiu Xnergic
L’Estiu al TecnoCampus obre el campus a 
tots els ciutadans amb una àmplia oferta 
de cursos i activitats lúdiques. El Summer 
School és el programa específic per 
atreure estudiants estrangers.

Xnergic s’adreça als joves preuniversitaris, 
entre 12 i 17 anys, amb l’objectiu 
d’apropar-los la tecnologia i generar  
passió per la robòtica, la fabricació digital, 
la programació o els drons.

800
Nois i noies han participat en les  
activitats de Xnergic des del 2012

Serveis als estudiants 7
Nota mitjana que els estudiants  
atorgen als serveis



Escola Superior Politècnica

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa

Escola Superior de Ciències de la Salut

Total

66
 Dones

116
 Homes

182
 Personal docent i investigador

Personal docent i investigador Personal d’administració  
i serveis (PAS) 

SQAIProfessorat  
per gènere

67

65

50

Serveis transferència tecnològica

Serveis empresarials

Serveis universitaris

6

9

19

Serveis generals

28

recerca

grups de recerca del TecnoCampus

Escola Superior politècnica
• Grup de Recerca en Tractament de Senyal
• Grup de Recerca en Electrònica de Potència
• Grup de Recerca en Innovació i Competitivitat Territorial (GRIC)
• Grup de Recerca en So, Silenci, Imatge i Tecnologia (SSIT)

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa
• Grup de Recerca Aplicat a Benestar, Economia i Turisme (GRABET)
• Grup en Competències, Emprenedoria i Innovació (CEO)

Escola Superior de Ciències de la Salut
• Grup de Recerca d’Atenció a la Cronicitat i l’Envelliment (GRACE)
• Grup de Recerca en Metodologia Docent i Innovació en Salut (MEDIS)
• Grup de Recerca en Activitat Física i Salut (AFIS)
• Grup de Recerca en Rendiment Esportiu (REDEP)

84
Nombre de publicacions  
del professorat

41
Publicacions presentades  
en congressos de recerca 
d’àmbit estatal i  
internacional

28
Participació del professorat  
en activitats congressuals 
d’àmbit estatal

32
Participació del professorat  
en activitats congressuals 
d’àmbit internacional

Servei per a la Qualitat, 
l’Aprenentatge i la Innovació

Programes de 
formació contínua

Mooc

La formació contínua posa a l’abast
d’empreses, ciutadans i estudiants
eines per a l’actualització de 
coneixements. Un centenar de 
persones es va inscriure en 13 cursos 
de curta durada, i 59 persones van 
cursar estudis de postgrau.

Els MOOC (Massive Open Online Courses) 
són una tendència mundial d’ensenyament no 
reglat. El TecnoCampus ha dut a terme dues 
experiències d’èxit en aquest àmbit:

mooC “innotools: transforma la teva idea  
de negoci en una proposta de valor” 
4a edició a la plataforma Miríada X: 10.493 
inscrits i 458 estudiants que han acabat el curs.

mooC “robots i videojocs a les aules” 
3a edició a la plataforma Míriada X: 4.733 
inscrits i 363 estudiants que l’han acabat 
i superat.

800
Nois i noies han participat en les  
activitats de Xnergic des del 2012

Professorat i PAS

130 
Materials de suport

540 
Aules virtuals corresponents  
a assignatures de grau i màster

1.200 
Visites a la revista digital  
#InnovaTecnoCampus



El parc empresarial  
del TecnoCampus
A més d’un campus universitari, el TecnoCampus és un parc tecnològic 
que allotja empreses i fomenta l’emprenedoria. Dues torres bessones 
(TCM2 i TCM3) acullen els espais on s’allotgen les empreses i la 
incubadora. A més, hi ha ubicat un centre de congressos (TCM4) amb 
capacitat per organitzar actes de fins a 350 persones.

112
 Empreses i institucions allotjades

3.556
 Usuaris diaris

21
 Empreses a la incubadora

58
 Empreses start-up creades

434
 Emprenedors atesos

814
 Empreses participants  
 en programes d’acceleració

Les empreses del parc han apostat per la proximitat a la universitat 
i per l’aprofitament dels recursos que faciliten el seu creixement. 
En aquest sentit, són cinc els eixos dels serveis que s’ofereixen a les 
empreses i start-ups de la comunitat TecnoCampus:

d El parc, com a infraestructura de qualitat
d Programes d’acceleració del creixement
d Programa d’internacionalització
d Servei de finançament avançat
d Oficina Mataró Empresa

7,5
Nota mitjana que els empresaris  
atorgen als serveis del parc



Serveis a l’emprenedor

oficina mataró Empresa

incubadora

Serveis de teixit productiu i 
d’acceleració empresarial

El Servei d’Emprenedoria del TecnoCampus té com a missió 
l’acompanyament a la iniciativa emprenedora com a clau per al 
creixement competitiu de l’economia del territori. Al llarg del 
2014 l’assessorament a persones amb una idea de negoci ha 
donat com a resultat la creació de 58 noves empreses start-up.
Les accions es concreten en:

d  Programes de sensibilització: Aprendre a emprendre i CUEME 
d  Weekend Challenge 
d  Innoemprèn 
d  Innoemprèn universitari 
d  Premis Creatic 
d  Incubadora 
d  Itineraris d’acompanyament emprenedor 

El mes de març de 2014 es va inaugurar l’Oficina Mataró Empre-
sa, un punt únic on se centralitzen els tràmits i serveis necessaris 
per engegar un negoci o fer-lo créixer. El projecte té la participa-
ció de la Cambra de Comerç de Barcelona, la PIMEC, la FAGEM i 
CETEMMSA i el suport de la Diputació de Barcelona.

El TecnoCampus disposa d’un espai d’incubació destinat a acollir 
empreses de nova creació que duen a terme activitats innovadores 
i/o de base tecnològica. La incubadora té capacitat per acollir 21 
empreses en diferents modalitats d’oficina independent i openspace. 
Forma part de la xarxa d’incubadores Creamed, un projecte liderat 
per l’Euroregió Mediterrània.

Des del TecnoCampus es duen a terme diversos programes que actuen 
més enllà de les parets del parc, i que tenen impacte en el conjunt del 
teixit productiu de la ciutat i la comarca. 

Startup Catalonia
El TecnoCampus és una de les 7 acceleradores Start-up Catalonia.  
El 2014 es va accelerar 12 empreses en el marc del programa.

Business Landing
El programa facilita l’aterratge acompanyat al territori de destinació,
on un equip que pertany a una universitat o incubadora vetlla per 
l’accés al accés al mercat de referència, ofereix assessorament, busca 
contactes i proporciona allotjament a la incubadora o al coworking.

reempresa
Mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses de Catalu-
nya. El 2014 el TecnoCampus va gestionar els casos de 23 empreses 
en què els propietaris volien cedir el negoci i de 25 emprenedors que 
s’hi van interessar. En 6 casos d’èxit es va produir el relleu que volia 
l’empresa per garantir-ne la continuïtat. 

CooperaTèxtil
És una plataforma digital que aglutina de manera classificada la 
capacitat productiva tèxtil de Mataró. L’objectiu és atreure coman-
des de fabricació i inversions tèxtils al territori que facin regenerar 
l’estructura productiva.

impuls als polígons d’activitat econòmica de mataró
S’ha atès 18 demandes per ubicar empreses a Mataró i s’ha impulsat 
un programa que facilita que empreses dels polígons incorporin estra-
tègies de posicionament. El programa ha assessorat 102 empreses.

Finançament avançat
Aquest programa facilita l’accés al finançament per així accelerar el 
creixement de les empreses. El curs 2014-2015 s’ha aixecat finança-
ment per un import de 4,5 milions d’euros. 

20-30%
Creixement que han experimentat les empreses accelerades

220
Tramitacions  
des de la inauguració

108
Llicències d’activitat 
gestionades

254
Empreses registrades al web Cooperatextil



Centre  
de Congressos
Ubicat a primera línia de mar, el Centre de Congressos i Reunions té una 
superfície 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.

306 
 Actes acollits durant el 2014

29.000 
 Persones aplegades en els actes durant el 2014

Evolució del nombre de congressos 

300

Actes externs Actes interns

0

200

100

43

229

76

287

110

299

170

306

170

22

2010 2011 2012 2013 2014

• II Jornada de Vacunes de l’AIFICC
• 21a Jornada CDIAP del Maresme
• Entrega de premis del programa educatiu  
 mSchools del Mobile World Capital Barcelona
• Rexona Street Run 10 km Mataró
• Saló Boda 2014
• Congrés Internacional de ZoukDevils
• Congrés Recuwatt 2014

• Weekend Challenge
• Nit dels Emprenedors
• Dia Mundial de la Televisió a Catalunya
• Congrés Ocitur 2014
• UDINE Network 2014

136
Actes d’empreses i institucions. 
Alguns exemples:

170
Actes organitzats o coorganitzats per  
la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. 
Alguns exemples:
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tió Òrgan de govern

Alcaldes de Mataró 
manuel mas Joan antoni Barón Joan mora david Bote

Presidents del TecnoCampus 
pilar gonzález-agàpito alícia romero miquel rey

patronat

Alcaldes de Mataró i presidents del TecnoCampus

presidència 

Simon Schwartz riera
Escollida per votació entre  
els membres del Senat

Vicepresidència

Lorena molina raya
Xavier Camps Casas
Escollits per votació entre  
els membres del Senat

Vocals

aina Fernández aragonés  
(fins al 23/10/14) 
Ester rodríguez mayorga  
(a partir del 23/10/14)
rosa Lozano garcia
alfons palacios gonzález
Josep patau Bruent
Josep m. raya Vílchez
Vocals designats entre el personal  
docent i investigador permanent (PDI)  
i el personal d’administració i serveis (PAS) 

Jordi Bertran Vaqué 
Juan díaz moré
pau garcia Escútia
Núria Solé mendi  
(fins al 23/10/14)
alex rojas Castillo  
(a partir del 23/10/14)
Vocals designats entre l’alumnat  
i la comunitat Alumni del TecnoCampus

manfred Bauer  
(fins al 23/10/14)
daniel martín ruiz  
(a partir del 23/10/14)
ricard Coma montoro 
José garcía gerpe
Joaquim pons Juli
Salvador Salat mardaras
Vocals designats entre empreses  
i institucions vinculades a la Fundació

pilar gonzález-agàpito
miquel reniu Tresserras
antoni Subirà Claus 
Vocals designats entre  
personalitats notòries  
del territori

Òrgan consultiu

Òrgan executiu

Comitè de direcció 

Jaume Teodoro Sadurní
Director General  

marcos Faúndez Zanuy 
Director de l’Escola  
Superior Politècnica

montserrat Vilalta Ferrer
Directora de l’Escola Superior  
de Ciències Socials i de l’Empresa

Esther Cabrera Torres
Directora de l’Escola Superior  
de Ciències de la Salut

dúnia alzaga Buixó
Directora de Recursos Humans  
i Secretària General de la Fundació

maite Viudes de Velasco
Directora de Relacions
Internacionals i Carreres
Professionals

Joan gil López
Director de Serveis de Base

Senat Comitè  
de direcció

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

presidència

miquel rey Castilla
Regidor de Promoció Econòmica  
i Innovació de l’Ajuntament de Mataró

Vicepresidència

andreu Francisco roger
Vicepresident del Consell  
Comarcal del Maresme

Vocals

Joan gil i Sans
maria Carme maltas Freixas
Carlos Súnico Batchillería
mònica Lora Cisquer
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‘Construïm futur’ és el lema central del TecnoCampus. Expressa el nostre 
compromís amb els estudiants per oferir-los una formació de qualitat que els 
ajudi a inserir-se en el món laboral i a créixer personalment i professionalment. 
Expressa també el compromís de la institució amb el teixit productiu per 
esdevenir un mitjà que ajudi al desenvolupament empresarial, la innovació  
i el creixement de l’activitat emprenedora. 

El pla estratègic del TecnoCampus per al període 2012-2016 se centra en 
aquest lema i concentra els esforços a acomplir aquests compromisos. En poc 
temps s’ha doblat l’oferta de graus i el nombre d’estudiants. El parc està gairebé 
ple i el model d’emprenedoria dóna bons resultats. S’ha assolit una bona part 
dels objectius de la primera fase. A la segona cal consolidar el model i, alhora, 
mantenir l’estil d’institució àgil que caracteritza el TecnoCampus

Construïm futur

CoNTiNguTS: dEparTamENT dE ComuNiCaCió. FuNdaCió TECNoCampuS maTaró-marESmE

diSSENy gràFiC: maNuEL CuyàS

CorrECCió: CoLoma morENo


