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Mataró evita la desaparició de deu
negocis en els darrers dos anys
E La ciutat de Mataró ha rebut un
reconeixement de la Diputació de
Barcelona i de la patronal Cecot pels
resultats obtinguts els dos darrers
anys amb el programa Reempresa,
que busca relleu per a aquells negocis que tancarien per jubilació o
per decisió de l’empresari.
Des que la Diputació de Barcelona
i la patronal Cecot van començar a
desplegar Reempresa a les comarques barcelonines el setembre de
2012. Des de llavors s’han aconseguit salvar 121 empreses i 448
llocs de treball. En el cas concret de

Mataró, Reempresa, que es gestiona
des del TecnoCampus, ha aconseguit
des de la posada en funcionament
el gener de 2013, donar continuïtat a deu negocis que estaven
abocats al tancament. En aquestes
empreses hi treballen 37 persones
i la inversió que ha suposat aquest
traspàs en la propietat ha estat de
383.800 euros.

L’exemple de Topack

Un dels casos més significatius és
el de l’empresa Topack, situada al
polígon del Pla d’en Boet. El seu
anterior propietari, Josep Flamerich,

buscava algú que agafés el relleu per
motius de salut. El va trobar gràcies
a Reempresa al TecnoCampus: un
emprenedor de Sabadell, Eduard
Calero, que provenia d’un altre sector, hi va veure una gran oportunitat
i tots estan duent a terme el traspàs
de manera progressiva, per garantirne la continuïtat.
El perfil majoritari dels casos atesos
són comerços, la majoria a Mataró;
empreses de serveis i industrials. La
majoria d’empreses que se cedeixen
és per motius de jubilació i falta de
relleu entre els familiars. El progra-
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Reconeixement
per la feina
del programa
Reempresa ubicat a
la ciutat

ma Reempresa ha estat molt ben
valorat per part d’aquestes persones perquè els ha ajudat a trobar un
perfil adequat per donar continuïtat
a negocis que són rendibles i que
d’altra manera potser haurien hagut
de tancar. En total, s’han atès 53
persones que volien cedir el seu negoci i 55 que volien emprendre’n un.

Un programa de la Cecot

El programa Reempresa va ser impulsat per la patronal vallesana
Cecot i s’ha portat a terme a través
d’un conveni amb la Diputació de
Barcelona. El diputat delegat de

Promoció Econòmica i Ocupació de
la Diputació, Joan ca, destaca que
està demostrat que “és set vegades
més fàcil reemprendre que iniciar
una nova empresa” i que la persona
que reemprèn s’estalvia tres o quatre anys i l’empresari els costos del
tancament. També desmenteix t la
idea que el tancament sigui perquè
el negoci no funciona i ha apuntat
que en un 28% dels casos és per
jubilació, en un 13% per canvi de
professió, en un 10% per falta de
temps i també en un 10% de les
situacions és per motius personals
dels comerciants.

El primer negoci que es va reemprendre a través d’aquest programa
va ser el novembre del 2012, des
de llavors s’han aconseguit 121
casos d’èxit, ampliant el nombre
d’operacions tancades cada semestre, segons ha destacat el gerent de
Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació de la Diputació, Leandre
Mayola, que ha assegurat que s’ha
assolit una “velocitat de creuer”.
Aquestes operacions han generat
una inversió induïda de 6 milions
d’euros. Un 10 per cent d’aquesta
inversió s’ha dut a terme a Reempresa Maresme.
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El TCM oferirà 11 graus universitaris
i 4 dobles titulacions el pròxim curs
La setmana passada es va celebrar
al recinte Fira de Barcelona, el Saló
de l’Ensenyament, la cita més important del sector educatiu d’àmbit
secundari i superior. Com cada any, el
TecnoCampus hi va tenir una presència destacada amb un estand propi
en el qual el professorat del centre
i estudiants explicaven l’oferta educativa per al curs 2015-2016. El
certamen, que se celebra al palau 2
del recinte de Montjuïc, és una cita

obligada per a estudiants que busquen la millor opció de futur, i està
obert fins al diumenge al migdia.
L’oferta del TecnoCampus per al curs
2015-2016 es reforça i continua la
línia ascendent dels darrers. Així, al
Saló s’hi presenten dues propostes
educatives noves. La primera és un
grau impartit íntegrament en anglès
orientat a la internacionalització: el
Business and Innovation Manage-

ment Degree. Es tracta d’uns estudis
d’administració d’empreses i gestió
de la innovació que s’emmarquen
en una de les línies estratègiques
del TecnoCampus, i que consisteix a
augmentar progressivament la part
de la docència que es fa en anglès i
afavorir la mobilitat tant d’estudiants
que marxen a fer una part dels estudis a l’estranger com dels que vénen
a fer-ho al TecnoCampus provinents
d’altres països.
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El grau de
fisioteràpia és la
novetat del curs,
que es podrà cursar
en combinació amb
el de ciències de
l’activitat física i
l’esport

La novetat, la fisioteràpia

L’altra gran novetat del pròxim curs
al TecnoCampus és que, per primer cop, s’implanten els estudis
de fisioteràpia. Es podran cursar
en combinació amb els estudis
del grau en Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport, de manera
que en cinc anys els estudiants
que hi accedeixin obtindran una
doble titulació. L’oportunitat dels
estudis de fisioteràpia ve donada
per la creixent importància que va

adquirint tot el relacionat amb la
salut, que constitueix una de les
branques de docència i investigació
del TecnoCampus, on des del curs
2010-2011 s’imparteix el Grau en
Infermeria.

Reforç a les enginyeries

Pel que fa a la resta d’estudis,
quant a l’àmbit de les enginyeries
es reforça el vessant de gestió de
sistemes en el Grau d’Informàtica
i es manté l’aposta pel Grau en

Disseny i Producció de Videojocs
després de la bona acollida que va
tenir el curs passat. Igualment, en
l’àrea d’empresa es consolida el
Grau de Logística i Negocis Marítims, impulsat l’any passat i pioner
en l’àmbit català.
La xifra d’estudiants del Parc Tecnològic superarà les 4.000 persones
la major part de les quals és de fora
de la comarca del Maresme, molts
de Barcelona.

curs
subvencionat
per a treballadors/es en situació d’atur
Curs subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, el Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil
Certificat de professionalitat
per aturats menors de 25 anys
amb pràctiques a empreses

CURS

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
Dies

Hores

Horari

de dilluns a divendres

450

15:00 a 19:00 h

Iniciativa d’Ocupació Juvenil

Inici

abril 2015
www.cetemmsa.com
Tel. 93 741 91 00
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