
 

Convocatòria de la Permanent del Consell Municipal Universitari de Terrassa

Sessió: 1/2022
Data: 15 de febrer de 2022
Hora inici: 13 h  
Hora finalització: 14 h

Lloc:  Virtual Plataforma Teams 

Ordre del dia

1r -  Aprovació acta sessió anterior

2n - Saló de l'Ensenyament 

3r - Informacions del servei

4t - Torn obert de paraules

Assistència

Hi assisteixen:

Sra. Montse Rallo Representant de l’EUIT
Sr. David González Representant de l'ESEIAAT
Sra. Mireia Pacheco Representant de la FOOT 
Sr. Alfons Freixes Representant de l'EUNCET Business School 
Sr. Baltasar Sánchez Representant del Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa
Sr. David Sánchez Representant del CITM
Sr. Marc López Representant de l’ESCAC 
Sra. Esther López Representant del Servei d’Universitats
Sra. Anna Puig Representant del Servei d’Universitats
Sra. Cesca Sicilia Secretària del Consell 

El president del Consell obre la sessió i dona la benvinguda a les persones assistents. 

1r - Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova per unanimitat i sense cap aportació. 

En aquest moment l’Anna Puig dóna la benvinguda al nou representant del Campus Universitari de
Salut Mútua Terrassa, Baltasar Sánchez que s’incorpora a la Permanent. 
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2n - Saló de l'Ensenyament 

El  president  informa  que  enguany  hi  serem  presents  torna  en  presencial   el  Saló  de
l’Ensenyament durant el dies 16, 17, 18, 19 i  20 de març al Recinte Firal de Barcelona i  passa la
paraula a la cap del servei que comenta el disseny  de l’estand. Aquest estarà  en la línia de la imatge
de  la  exposició  Terrassa  Universitària,  imatge  denim  on  representarem  a  totes  les  escoles  i
fomentarem tota la oferta formativa del Campus. Us compartirem el disseny de l’estand. 
Informa que disposarem d’invitacions i passis que us farem arribar. 

David González,  pregunta si  estem en contacte per veure quins equips INSPIRE hi  seran.  L’Anna li
comenta que, efectivament,  estem treballant la presència d’equips a l’estand i que també es poden
posar altres projectes d’altres escoles. 

El president segueix amb el punt  3 d’informacions del servei: 

- S’ha obert la convocatòria de subvencions,  el període de presentació finalitza el 7 de març,
enguany el pressupost destinat és de 26.885€. Es poden presentar projectes de promoció de
Campus i divulgació del coneixement. 

-  Resultats enquestes Campus.  Ben aviat us farem arribar l’informe amb el resultat de les
enquestes que es van recollir entre l’alumnat, el professorat i el personal de serveis de les
vostres escoles. Es vant recollir un total de 388 respostes, fa un avançament de dades:

Tot seguit, però us volem destacar que hem obtingut 388 respostes, de les quals un 58,5% han
estat de dones, un 38,9% homes i un 2,6% persones no binàries..

 Les xarxes socials més utilitzades són, per ordre: whatsapp, Instagram i YouTube
 La  seva  residència  habitual  durant  el  curs  és,  per  ordre:  Terrassa,  Província  de

Barcelona i Vallès occidental
 El mitjà de transport que utilitzen per arribar a l’escola és, per ordre: el tren, a peu i el

cotxe
 La  seva  modalitat  d’habitatge  actual  és,  per  ordre:  Habitatge  familiar,  de  lloguer  i

residència estudiants
 Un  81,8%  no  realitza  tasques  de  voluntariat,  ni  està  relacionat  amb  entitats

associatives de l’entorn. 
 El què troben més a faltar al campus:

- Més activitats entre universitats per a conèixer gent nova
- Activitats de nit, punts de trobada, esdeveniments socials
- Cafeteria per estudiants
- Beques per a estudiants
- Suggeriments:
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 Organitzar activitats culturals, socials i artístiques
 Gimnàs per estudiants
 Fires de contacte de projectes de recerca amb empreses
 Rutes a la natura a peu o en bicicleta

Comenta  que  es  treballaran  aquestes  demandes,  dins  les  nostres  possibilitats.  Us  farem
arribar tota aquesta informació perquè també valoreu si des de les vostres escoles podeu fer
accions per donar resposta a aquestes demandes. 

- Catàleg de Reptes. Properament donarem a conèixer el Catàleg de Reptes, diferents serveis
van definir quins reptes tenim per avançar i que els grups de recerca i alumnat poden ajudar a
resoldre. Hem fet una web on es poden veure aquests reptes, la plataforma està oberta tant a
la proposta de reptes com a la proposta de solucions.

La podeu consultar a:  https://reptes.terrassauniversitaria.cat

Recorda que en la convocatòria de beques de recerca, els treballs relacionats amb aquests
reptes tenen puntuació addicional. 

- Inauguració plaça Hedy Lamarr. Es farà el dia 28 de febrer a les 6 de la tarda, amb un acte en
què es pretén donar  aquesta doble visió d’aquesta actriu- científica. 

- Jornada Dones, Ciència i Tecnologia - WSCITECH22

Estem treballant en l’organització de la Jornada de Dones Ciència i Tecnologia, el dia 4 de
març,  en col·laboració amb les escoles de campus, per preparar el Congrés 2023.  Enguany la
temàtica és l’ESPAI en el seu sentit més ampli. Les dones i l’espai sideral, les dones i l’espai
urbà, les dones i l’espai domèstic. Com bé sabeu aquesta jornada està pensada per a fomentar
i despertar les vocacions STEM entre les noies i visibilitzar el paper de la dona en els àmbits
científics i tecnològics.

- Terrassa Tria Futur.  del 7 al 11 de març tindrà lloc la Fira Terrassa tria Futur que organitza el
Servei d’Educació amb la nostra col·laboració. Us agraïm la vostra participació en la mesura
que cadascuna de les vostres escoles hi heu pogut participar. Estaran presents equips INSPIRE
i estem oberts a estudiar totes les opcions. 
Des  del  servei  també tindrem un espai  tan  físic  com virtual  per  fer  Promoció  del  nostre
campus i organitzem dues xerrades,

-  Fira  Modernista  Com  sabeu,  enguany  la  Universitat  és  la  temàtica  principal  de  la  Fira
Modernista i per això hem volgut que tots en sigueu protagonistes. Us agraïm l’enorme esforç
que esteu fent per pensar, imaginar, dissenyar i produir diferents escenaris modernistes per a
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la gran festa del modernisme català que celebrem a la nostra ciutat. L’espai central de la Fira
s’amplia a l’Escola Industrial que serà nucli de moltes activitats.
En David González demana informació sobre com vestir-se adequadament. 
Us donarem indicacions i informació sobre com es vestia a l’època.  

- Enguany tornem a participar en la Mobile Week Catalunya, que tindrà lloc els dies 27, 28 i
29 d’abril, passa la paraula a la directora dels serveis d’Innovació i d’Universitats, Esther López
informa que s’ha presentat la sol·licitud i explica el funcionament d’aquesta nova edició de la
Mobile Week Terrassa: 

Les activitats es focalitzaran en les STEM i digitalització prioritzant tallers de ciberbullying per
als centres de secundària, foment i acompanyament en la digitalització per a la gent gran. 

Es  finalitzarà  amb el  Family  Day  amb activitats  de  digitalització  en  format  lúdic,  per  a  la
participació  de  tots  els  membres  de  la  família,  no  estan  encara  tancades  les  activitats
concretes però si les temàtiques. 

El president torna a la informació de la Fira Modernista per donar les gràcies al CITM per la
relació  de  la  seva  Game  Jame  amb  el  Modernisme.  Va  guanyar  el  videojoc  «Freixas
Corruption». 

4t - Torn obert de paraules

David Sánchez fa arribar l'agraïment dels estudiants que també van estar molt contents de
participar en una Game Jame Modernista. Pregunta per la web de Reptes de ciutat

El president comenta que encara no s’ha presentat però és consultable a:
https://reptes.terrassauniversitaria.cat

Falta afegir un parell de reptes però l’arquitectura web està finalitzada. 

Baltasar Sánchez pregunta si és factible que al Saló de l’Ensenyament l’Hospital Universitari
pugui tenir materials per a la captació de residents. 

La  secretària  informa  que  a  totes  les  edicions  del  Saló  de  l’Ensenyament  s’ha  portat
informació de l’Hospital Universitari. 

Esther  López  afegeix  que  si  teniu  materials  promocionals  no  hi  ha  cap  problema per  fer
distribució  a l’estand. 
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David González, pren la paraula per felicitar per l’acte de lliurament de les beques de recerca,
va ser un acte molt ben organitzat i amb un format molt agradable. 

Mireia Pacheco també s’afegeix a la felicitació, va ser un acte molt entranyable. 

Anna Puig agraeix la feina que fan les persones membres del Tribunal i enguany pensarem
com fer la valoració d’aquests 22 treballs de la manera més fàcil per tothom. 

Sense més intervencions, a les 14 h, el president tanca la sessió. 
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