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14 start-ups inicien al TCM el
seu procés de creixement
Una quinzena d’start-ups han començat aquesta setmana el seu
procés de creixement en la segona
edició del Pla Embarca de la Generalitat de Catalunya, un programa
de 6 mesos de durada que les empreses seguiran a l’acceleradora
Start-up Catalonia ubicada a les
instal·lacions del TecnoCampus.
Les companyies que participaran
al Pla Embarca a l’acceleradora de
Mataró són Macsha, Misswood, Indoor Climate, Friend Trips, La Sala
Dentals, Effiliogics, Miniboxbar, Fit
and Sit, Likely, Starcat App Develo-
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pment, Vintage Partners, M Drone,
Nzero, Mostrarium, Emón Select.
De les 15 participants, quatre són
empreses que actualment ja estan
instal·lades al TecnoCampus.
Aquesta edició del programa -que
també se segueix a les acceleradores de la Generalitat a Lleida, el
Baix Llobregat, la Catalunya Central,
la Catalunya Sud, i Girona- compta
en total amb la participació de 85
empreses de tot Catalunya. És una
iniciativa que es va posar en marxa
el 2013 i que s’emmarca en el Catalunya Emprèn de la Generalitat,

que impulsa i unifica les polítiques
de foment de l’emprenedoria.
Segons el director del Catalunya Emprèn, Pere Condom, “els resultats de
l’edició del 2014 a tot Catalunya ens
mostren que gairebé la meitat de les
companyies participants van aconseguir incrementar el seu capital,
que un 30% va començar a exportar i que la facturació global de les
empreses va créixer un 47%”. En
referència a la creació d’ocupació, el
director subratlla que “les empreses
van incrementar el personal en 1,2
treballadors de mitjana”.
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Convocatòria de les Beques
TCM per a estudis de grau
Per tercer any consecutiu, la Fundació TecnoCampus convoca les
Beques TecnoCampus, dirigides a
estudiants que iniciïn ensenyaments
universitaris de Grau a les Escoles
Universitàries de la Fundació TecnoCampus. Per a aquest curs, es
posen a disposició dels estudiants
22 beques.
Les beques cobreixen l’import total
de la matrícula de les assignatures
a les quals l’estudiant es matricula
per primera vegada al llarg del Grau,
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per períodes anuals acadèmics i fins
a assolir els crèdits necessaris per a
l’obtenció del títol. L’estudiant que
obtingui una beca, la mantindrà
els quatre cursos del grau mentre
compleixi les condicions tant socioeconòmiques com acadèmiques
establertes a les bases.
Els interessats han de presentar la
sol·licitud de la beca i la documentació requerida a l’Àrea de Gestió
Acadèmica del TecnoCampus. El
model de sol·licitud i la documen-

tació que es requereix es poden
descarregar juntament amb les bases de la convocatòria a la web del
mateix TecnoCampus. El període de
presentació de les sol·licituds acaba
el proper 20 de maig.
A la primera edició, el curs 201314, es van convocar 17 beques i se’n
van adjudicar 11. A la segona edició,
el curs 2014-15, es van convocar
21 beques i se’n van adjudicar 13
i es van renovar 8 beques de la primera edició.
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La millor prevenció i tractament fisioterapèutic a Physios
Un nou projecte de fisioteràpia a
la ciutat busca oferir la màxima
qualitat i el millor servei als seus pacients. Des del nou espai del carrer
Sant Cugat 49, les professionals de
Physios busquen aplicar un tractament personal a cada pacient on la
metodologia no es limiti a alleugerir
les molèsties del moment sinó que
es treballi de cara a aconseguir una
salut i un benestar òptims en tot
moment.
Des de Physios creuen en educar
el cos del pacient i proporcionar
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a tots i cada un d’ells els coneixements necessaris per a ser capaços
d’anticipar-se a situacions que
empitjorin les seves lesions o patologies. Oferir, en definitiva, unes
bones eines de prevenció.
A més de tots els serveis habituals d’un centre fisioterapèutic
d’aquestes característiques com els
massatges terapèutics, la teràpia
manual, la rehabilitació funcional o
el drenatge limfàtic manual, Physios
destaca com a punt de referència en
el tractament del sòl pelvià. Aquesta

disciplina es dedica a la prevenció i
tractament de tot tipus de trastorns
funcionals de la regió abdominal,
pèlvica i lumbar -incontinències
urinàries, descens d’òrgans o disfuncions sexuals-, problemes molt
comuns que no es tracten amb
professionals per vergonya o tabús.
Els serveis relacionats amb la dona
i la maternitat són molt importants
a Physios, que ofereix grups de gimnàstica abdominal hipopressiva així
com classes de preparació al part i
de recuperació postpart.
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Assegurança
d’estalvi i
jubilació

Dins de la reforma fiscal del 2015,
es va incloure per part del govern
de l’Estat, la creació d’una nova fórmula d’estalvi per a totes aquelles
persones que volen acumular a poc
a poc un capital de cara a la jubilació. L’objectiu és complementar
la nostra pensió. Per aquest motiu les companyies d’assegurances
han creat les assegurances individuals d’estalvi a llarg termini, i que
s’anomenen SIALP.
Es tracta d’un producte d’estalvi
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periòdic que ofereix seguretat, liquiditat, garantia de rendibilitat,
flexibilitat, simplicitat i en el que els
seus rendiments queden exempts de
tributació si es compleixen una sèrie
de requisits.
La llei només permet que cada client
pugui ser titular d’un sol producte
d’estalvi SIALP. Les aportacions que
es puguin fer no poden superar els
5.000 euros a l’any en cap dels exercicis de vigència del pla d’estalvi i
el que dóna seguretat és que la llei

estableix que s’ha de garantir al seu
venciment, com a mínim, el 85%
dels seus diners.
Algunes companyies d’assegurances
garanteixen el 100% de la inversió.
Existeix la possibilitat del rescat
total de pla, però per gaudir dels
beneficis fiscals la inversió haurà de
romandre almenys 5 anys.
GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ
WWW.LUIS.CAT
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