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Neix el Semproniana Market, un esdeveniment
amb segell mataroní
El 15, 16 i 17 de juny el Parc Central de Mataró s’omplirà del mercat de moda més estiuenc
amb food trucks, música en directe i activitats variades per a totes les edats
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Neix el Semproniana Market,
un esdeveniment amb segell mataroní

El 15, 16 i 17 de juny el Parc Central de Mataró s’omplirà del mercat de moda més
estiuenc amb food trucks, música en directe i activitats variades per a totes les edats
Empreses: Laia Mulà

Dos mataronins plens d’energia es proposen impulsar un nou
esdeveniment de referència per
començar l’estiu amb aire mataroní: el Semproniana Market. Es
tracta de tres dies plens d’activitats
per a tots els públics, música en
directe i bona gastronomia amb
la instal·lació de diverses Food
Trucks. En definitiva, volen crear
un mercat de moda, entreteniment

i bona música per a totes les edats.
L’esdeveniment tindrà lloc els dies
15, 16 i 17 de juny a l’espai del
Parc Central de Mataró i espera
potenciar la ciutat i l’essència
maresmenca.
Els organitzadors, Gerard Clavell
i Sergio Díaz, es proposen que el
Semproniana Market es consolidi
com un punt de referència a principis de l’estiu abans de Les Santes
i que així esdevingui una bona

REHABILITACIONS

manera de començar les vacances.
A més, esperen repetir aquest esdeveniment a finals d’estiu.

La programació
De moment, els impulsors ja han
programat diversos concerts amb
artistes mataronins i de la zona
com són, per exemple, la cantant
Belén Aguilera i el duet format per
Maria Lamata i Armando Erenas.
També han acordat que l’empresa

● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788

www.somverticals.com
Segueix-nos

Empenta 1 i 2 1811.indd 2

● Aïllaments tèrmics (SATE)

(aplicadors homologats)

● Obra i pintura en general
Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat
ISO 9001:2015

07/03/2018 10:48

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018

mataronina Cangurs s’ocuparà
de l’organització d’activitats per
a nens i esperen incloure-hi activitats esportives i de moviment.

Una entrada benèfica
Per a accedir-hi, caldrà pagar un
preu simbòlic d’entrada. Aquests
diners, però, aniran destinats a
una causa benèfica: la Fundació
Maresme. Els organitzadors consideren que la Fundació Maresme
fa una tasca molt destacada a la
ciutat ajudant a les persones amb
necessitats especials i, per aquest
motiu, vol col·laborar destinant
una part de la facturació de les
entrades a aquesta organització.
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“Mataró necessitava un
esdeveniment com aquest”
Sergio Díaz, un dels organitzadors del Semproniana Market, explica que la idea de crear aquest mercat de moda va néixer després
de veure’n un de semblant al barri del Rec d’Igualada, una ciutat
amb un passat de tradició tèxtil com el de Mataró. “Van aprofitar
les fàbriques buides per fer un mercat d’outlet i ens va semblar molt
interessant”, relata Díaz i afegeix que van detectar “que Mataró necessitava un esdeveniment com aquest”.
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Un nou grau en Enginyeria en Organització
Industrial al TecnoCampus
Impulsen aquest grau de quatre anys pel curs 2018-19 que se suma a l’àmplia oferta
formativa que ofereix el centre adscrit a la UPF
Empreses: Laia Mulà

El TecnoCampus Mataró, centre
universitari adscrit a la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), començarà
a impartir el curs vinent el grau
en Enginyeria en Organització
Industrial, adreçat a estudiants
que presentin un interès tant per
les enginyeries, com per la gestió
empresarial. Es tracta d’un tipus
de titulació que se suma als 16
graus i dobles graus ja existents
i amb poca oferta al sistema universitari català.
Els estudiants que s'hi matriculin hauran de completar la formació que durarà quatre anys i espera
formar professionals amb coneixements tecnològics. La voluntat és
donar-los les eines perquè siguin
capaços de planiﬁcar, gestionar
i tenir cura de la qualitat i la innovació en empreses industrials,
és a dir, que disposin d'una visió
transversal del procés productiu.
El TecnoCampus tindrà estand
propi al Saló de l’Ensenyament
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del 14 al 18 de març i celebrarà
la jornada de portes obertes el 14
d’abril, dues maneres de difondre
el que es pot aprendre a la universitat maresmenca.
D'aquest centre en destaquen la
formació enfocada a la professionalització, la internacionalització
i l’emprenedoria. La Jornada de
Portes Obertes per a futurs estudiants comptarà amb sessions informatives sobre cada grau, sobre
les beques disponibles i el procés
de preinscripció i matriculació.

Estudiants i emprenedors
El model del TecnoCampus, que
integra en un mateix espai un campus universitari i un parc empresarial amb 120 empreses, afavoreix
les relacions entre aquests dos àmbits. Així, durant el curs 2017-2018
s’ofereixen més de 2.000 pràctiques i ofertes adreçades als més
de 3.300 estudiants del campus. A
més, poden gaudir dels convenis
d’intercanvi amb 111 universitats
de 34 països.

També cal fer constar la internacionalització del TecnoCampus
Mataró com un dels seus principals objectius.

Tecnologia, empresa i salut
Agrupats en tres escoles universitàries, ara mateix ja s’hi poden
cursar disset graus i dobles graus
dels àmbits de la tecnologia, l’empresa i la salut, a més de dos màsters universitaris i dotze títols de
postgrau i màster propis.

Portes obertes

La Jornada de Portes
Obertes per a futurs
estudiants comptarà amb
sessions informatives sobre cada grau, sobre les
beques disponibles i el
procés de preinscripció i
matriculació
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Nova Xarxa d'Interacció
Empresarial del Maresme
Eina perquè les empreses i els serveis de promoció
econòmica local facin feina plegats
Empreses: Laia Mulà

Els serveis de promoció econòmica locals i comarcal i les empreses treballaran conjuntament a
través del nou projecte engegat per
la Xarxa d'Interacció Empresarial
del Maresme. La iniciativa es presentarà aquesta primavera en una
jornada enfocada als emprenedors i empresaris de la comarca
per facilitar l'accés del món empresarial als recursos públics. El
projecte compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona i s'ha
posat en marxa per tal de fomentar
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el treball transversal i col·laboratiu
entre empreses privades i l'esfera
pública.

Una xarxa de promoció
La Xarxa d'Interacció Empresarial
del Maresme integra els serveis
de promoció econòmica dels 30
ajuntaments del Maresme i del
Consell Comarcal i treballa per
oferir oportunitats econòmiques
per reduir l'atur. També es proposa posicionar el Maresme com a
territori actiu en l'àmbit de l'empresa i el comerç amb les seves

iniciatives. Des de la xarxa en concret es proposen treballar tres àmbits diferents: ocupació, empresa
i emprenedoria.
Aquest projecte que es posarà en marxa a la primavera respon a diverses necessitats que es
van detectar en el Pla Estratègic
de Desenvolupament Econòmic
del Maresme (2015-2019) i en la
Diagnosi de l'estratègia d'interacció a l'empresa del Maresme.
En matèria d'ocupació, els SLO
(Serveis Locals d'Ocupació) volen
que les empreses els visibilitzin
com a primer punt de referència
en la contractació de persones. La
connexió pública-privada generarà noves oportunitats de negoci
i, en conseqüència, més activitat
econòmica als municipis.
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