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QUI SOM?
TECNOideas 2.0 ciberseguretat i formació

TECNOideas neix a l’any 2009 oferint serveis informàtics generals, com 
a venda i manteniment de xarxes i equips, gestió de projectes, etc. a tota 
mena de clients i en sectors molt diversos.

A l’any 2018 decidim especialitzar-nos en ciberseguretat, per l’augment 
de la demanda en aquests serveis per part dels nostres clients i per l’ex-
periència del nostre personal en aquests temes.

TECNOideas 2.0 és una empresa que presta serveis de ciberseguretat  
ofensiva. Entre els nostres serveis també incloem auditories de seguretat, 
tant informàtica com industrial, normativa o compliance o formació.

Podem formar part d'empreses, com a assessors de seguretat extern 
—CISO—, estar atents a qualsevol canvi intern, tant tècnic com humà o de 
protocols, per a fer que la protecció de les empreses s’acosti el més possible 
al 100%.

A més disposem d’un centre de monitoratge, control i atenció al client, 24 
hores 7 dies a la setmana, tant per a informàtica com per a indústria.

Comptem amb personal amb una dilatada experiència en l’àmbit tec-
nològic, informàtic, industrial i empresarial, tots ells especialistes 
en ciberseguretat.

Tenint també en les nostres files docents requerits en universitats, com 
la de Castella-La Manxa i conferenciants dels millors esdeveniments 
d’Espanya.
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QUÈ ÉS TECNO-camp?

Formacions tecnològiques inspiradores amb tots els serveis

És la proposta de formació intensiva i coliving de i per a emprenedors tecnològics, 
en un ambient campestre, lluny del soroll social de la ciutat, la qual cosa facilita la 
concentració i el treball, però amb tots els serveis i comoditats.

En el cas del I+D la clara potenciació de Barcelona i d’altres capitals com hubs
tecnològics ha deixat de banda altres llocs amb grans possibilitats.
La falta d’inversions en algunes comarques i pobles i la pobra resposta dels gegants
de les telecomunicacions per a proveir-los adequadament de les infraestructures
necessàries, com ara internet d’alta velocitat o antenes de telecomunicacions 
mòbils han deixat de banda aquests territoris.

No obstant això, des de fa uns anys han sorgit empreses que proporcionen fibra 
a empreses en entorns rurals i amb la pandèmia, les administracions han 
accelerat les obres de connexió d’aquestes infraestructures, per la qual cosa 
hi ha una millora visible en aquest aspecte.

3



Les noves maneres d’entendre el món laboral han portat el teletreball, nous 
projectes personals i nous entorns emprenedors, que en mitjans naturals propers 
estan sent molt atractius i desperten molt interès. 

Professionals autònoms, startups o petites empreses tecnològiques decideixen 
desplaçar-se cap a aquests nuclis. Es busca compaginar una activitat laboral amb 
una vida més assossegada en un entorn més humà.

Així han nascut noves formes de treballar, com el coworking i el coliving (llocs 
per compartir espais de treball i/o de vida on es comparteixen recursos, es poten-
cia la col·laboració entre professionals i la creació de sinergies) o el workation 
(nòmades digitals, que es desplacen amb la família a diversos llocs per a passar 
estades de diversos mesos en un entorn on treball i lleure es donen la mà), nou 
terme que juga amb les paraules angleses work i vacation. 

En aquestes mateixes línies nosaltres proposem potenciar la formació tecnològica 
i les estades de feina i/o vida en un entorn natural, envoltats d’espais oberts.

UN LLOC PER COTREBALLAR

L’experiència de combinar formació

amb diferents accions de lleure
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LA NOSTRA PROPOSTALA NOSTRA PROPOSTA
Les formacions intensives en grans ciutats solen tenir distraccions i per això, 
a vegades no donen el fruit desitjat. 

Algunes escoles de negocis fa temps que trien llocs allunyats de les ciutats 
per als seus seminaris, concentracions de final de carrera o per fer treballs 
finals en grups.

Nosaltres proposem un servei integral total en un entorn rural, a la 
comarca del Moianès, que cobrarà tot el protagonisme, en oferir tot tipus 
de serveis, involucrant als diferents professionals de la comarca. Així, entre 
els serveis integrals destaquem:

Allotjament en bungalous de fusta amb capacitat per a dues a sis persones 
o en les altres opcions d’allotjament (hotels, cases de turisme rural, hostals).

Pensió completa amb diferents opcions i tenint present les al·lèrgies 
alimentàries i règims especials. Per descomptat posant l’accent en la rica 
gastronomia de la zona i els seus productes locals. 

Transports dins de la zona i/o des dels principals aeroports de Catalunya: 
Barcelona, Girona i Reus o des de les principals estacions ferroviàries 
Barcelona-Sants, Girona, Camp de Tarragona, Manresa...)

Diferents tipus d’aules per a desenvolupar els treballs i fins i tot un petit 
amfiteatre o sala de reunions de posada en comú de tots els assistents o 
per a classes magistrals.

Activitats complementàries vàries, d’oci, de contacte amb la natura o per fer 
en equip o team building.
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Formació intensiva sense distraccions.

Sense desplaçaments llargs, facilitant així la concentració en els treballs 
o formacions que s’han vingut a realitzar.

Oberts a altres opcions (sector MICE, workshops, reunions i seminaris 
d’empreses, demostracions de producte, tastos i degustacions, etc.).

Allotjament.

Menjador per a desdejunis o menjars en grup. 

Diferents opcions de restauració per als grups.

Sales de diferents grandàries i formes, equipades, per a formacions i 
esdeveniments.

 Avantatges

Proporcionem
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Es tracta d’una comarca que coneixem bé, situada en una posició geogràfica 
molt cèntrica i estem convençuts que les múltiples opcions que ofereix són 
garantia d’èxit total.

Amb una superfície de 337,9 km², està situada al cor de Catalunya, a la 
província de Barcelona, a uns 50 km de la capital. Limita amb les comarques 
del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages i Osona.

Distàncies de Moià a les principals ciutats de Catalunya:

PER QUÈ EL MOIANÈS?
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Estem en fase de realitzar convenis o comptar amb la col·laboració de 
part del teixit productiu i industrial de la comarca per a poder realitzar 

pràctiques en les empreses, proves pilot dels projectes dels nostres 
colivers i startups que estiguin amb nosaltres i fins i tot de formació 

per als seus empleats.

10 
municipis

337,9 km²
superficie 

Segregació plena al 2015

Moià la seva capital

Setena comarca menys poblada de Catalunya

14 
mil 

habitants
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Un dels motius principals de triar el Moianès és aconseguir una desesta-
cionalització tan desitjada per tots els estaments turístics i administra-
cions.
La proposta és una activitat totalment sostenible i contribueix al fet que la 
població jove tingui més opcions en el seu propi entorn, proporcionant eines 
d’emprenedoria i tecnologia.

Comptem amb el sector serveis de la comarca per a proveir les nostres 
accions i amb les petites empreses que ofereixen serveis complementaris i 
de lleure per a la pràctica lúdica de senderisme, rutes en bicicleta, a cavall o 
altres activitats esportives o culturals.

Volem ajudar a la comarca en la seva modernització, sense la coneguda 
massificació, perquè pugui crear riquesa.
Són molts els punts que es nomenen en el nostre pla de negoci i en el qual 
el nostre projecte pot ajudar, no sols donant recer a aquestes empreses i 
emprenedors, sinó per a col·laborar i fer créixer la comarca en altres àrees.

IMPULS AL PLA DEMOGRÀFIC CATALÀ
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ENERGIA,SOSTENIBILITAT & TRANSICIÓ DIGITAL

Energia
• Punts de recàrrega elèctrics
• Energies renovables
• Rehabilitació energètica d’edificis
• Eficiència energètica en instal·lacions agràries

Sostenibilitat
• Recuperació d’àrees verdes en nuclis urbans
• Residus i el seu aprofitament en àrea agrària
• Gestió forestal sostenible

Transició digital
• Ajuda a la plena connectivitat del territori, internet d’alta velocitat 
(fibra i 5G)
• Formació en aquesta àrea, tant a la joventut local, como a possibles 
afectats de la transició digital

MÉS INFORMACIÓ DE LA COMARCA:
TURISME MOIANÈS: www.moianesturisme.cat
CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS: www.ccmoianes.cat
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TECNO-camp de TECNOideas 2.0 ciberseguridad

Informació: 936 065 250 / 652 314 314 / info@tecnoideas20.com


