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AMB EMPENTA

"Una institució acadèmica de primer ordre"
El secretari d’Universitats i Recerca Arcadi Navarro elogia el Tecnocampus en una
visita i assegura que és un model de generar riquesa
visitar dilluns el TecnoCampus,
acompanyat de la presidenta,
Dolors Guillén, la vicepresidenta,
Alícia Romero, i l’equip directiu del
parc. Navarro es va mostrar molt
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El secretari d’Universitats i
Recerca de la Generalitat de
Catalunya, Arcadi Navarro, va

REHABILITACIONS

ABANS

satisfet tant de la part universitària com del parc tecnològic, i va
apuntar que “el TecnoCampus és
avui una institució acadèmica de
primer ordre”.

DESPRÉS

FINANÇAMENT A MIDA, consulteu condicions
● Impermeabilitzacions
● Treballs verticals.
● Rehabilitacions de façanes.
● Obra i pintura en general.
15 ANYS DE GARANTIA
● Retirada de fibrociment (uralita)

93 169 60 03

●

C. L’esplanada, 50 · Mataró
● www.somverticals.com

695 251 788

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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Per Navarro, la clau és que el
TecnoCampus no només dona servei al territori, sinó que contribueix a la riquesa del país. En aquest
sentit, va remarcar que bona part
dels estudiants que trien estudiar al TecnoCampus ja ho fan en
primera opció i provenen de tot
el territori català.
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• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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Per la seva banda, la presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén,
ha assegurat que el suport de la Generalitat serà clau en el desplegament del Pla Estratègic 2022 del TecnoCampus, que contempla
entre altres accions la consolidació de les titulacions i el nombre
d’estudiants de grau i el creixement de l’oferta de màsters i postgraus. Guillén ha afegit que el projecte busca la singularitat en la
unió de la universitat i l’empresa, de la qual es donarà una nova
mostra el curs vinent amb l’estrena d’espais destinats a empreses
de l’àmbit de la salut en l’edifici TCM6, inaugurat l’octubre passat.
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Finançament català
A preguntes dels mitjans, Navarro
es va mostrar obert a estudiar que
el TecnoCampus rebi finançament
de la Generalitat. “En un context de
recuperació econòmica, és raonable plantejar-se que la Generalitat
tingui contractes-programa amb
totes les universitats”, va aprofitar
per indicar.

El Pla Estratègic
2022
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El Tecnocamous es va
inaugurar el 2010, just fa
set anys

Fem:

ITE

Inspecció Tècnica
de l’Edifici

T. 931 253 298

M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es
apgfachadas@gmail.com
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Més d'un bilió de dòlars de facturació

La indústria catalana del videojoc ha generat 650 milions d'usuaris en els últims anys i
el sector preveu que vagin a més si es continua apostant pels emprenedors
Emprenedors: Redacció

Des de la creació ara fa set anys
de Devicat, l'associació de desenvolupadors i editors de videojocs
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de Catalunya, que agrupa les set
empreses líders, el sector a casa
nostra ha generat una facturació d'un bilió de dòlars arreu del
món i 650 milions d'usuaris. Així

ho assegura Xavier Carrillo, representant de Devicat i creador de
Digital Legends, una de les empreses que en formen part. Segons
Carrillo, aquestes xifres "validen
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el potencial" d'un sector, el dels
videojocs, que encara té molt marge de creixement i que actualment
representa ja el 40% del total de la
facturació de la indústria a l'Estat.

Anirà a més
A més, Carrillo apunta que la tendència "és anar a més" perquè en
els últims 10 anys s'ha apostat molt
pel sector i perquè s'està migrant
d'una indústria física a una digital amb Barcelona com a "motor
tractor" que farà molt més fàcil la
consolidació de noves empreses.
Després que ahir es presentés
el Llibre Blanc de la Indústria
Catalana del sector, aquest dimecres a la primera jornada del
Gamelab s'han presentat aquestes noves dades que segons Xavi
Carrillo volen fer un balanç retrospectiu del negoci generat per les
set empreses que formen Devicat
des de la seva creació.
Un de cada 10 habitants del
món ha jugat a un videojoc creat
a Catalunya.
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Una indústria en
creixement
El creador de Digital Legends destaca que la indústria del videojoc a Catalunya té tots els ingredients per seguir creixent en els
pròxims anys. De fet, preveu que en uns dos anys es generi a casa
nostra més del 50% de la facturació total de la indústria a l'Estat.
Ho justifica pel fet que s'ha apostat decididament pel sector des de
les institucions i s'està migrant d'una indústria física a una digital
que farà que empreses especialitzades en jocs per a dispositius
mòbils, que requereixen menys inversió que les de videoconsoles,
per exemple, es puguin consolidar.
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