
Acta sessió de la Permanent del Consell Municipal Universitari de Terrassa
Sessió: 4/2022
Data: 8 de novembre de 2022
Hora inici: 13 h 
Hora finalització: 14 h 

Lloc:  Seu de l’EUNCET Bussines School  
camí del Mas Rubial, 1

Assistència

Alfons Freixes representant de l’EUNCET
Montse Comellas representant de l’EUIT 
David Sánchez representant del CITM 
Núria Salán representant de l’ESEIAAT
Marc López representant de l’ESCAC  
Baltasar González representant Mútua Terrassa
Aurora Torrents representant de la FOOT
Laura Fusté cap del servei de Joventut
Aida Arroyo consultora D-CAS
Esther López directora del servei d’Universitats
Anna Puig cap del servei d’Universitats 
Cesca Sicilia secretària del Consell Universitari 

Excusats: 
Ricard Giménez representant de la UOC
David Gonzàlez representant de l’ESEIAAT

Ordre del dia 

1r - Aprovació acta sessió anterior

2n - Informacions del servei

3r - Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió 

Esther López, directora del Servei d’Universitats, dóna la benvinguda i agraeix a l’Alfons Freixes que
aculli aquesta sessió de la Permanent a l’EUNCET. 



En primer lloc es dona pas a la cap del servei de Joventut, Laura Fusté, que fa una introducció del
Pacte per a l’Emancipació Juvenil, acord polític i social de ciutat impulsat des de l’Ajuntament amb
els agents que treballen en relació als processos d’emancipació dels i les joves.   
És un compromís de ciutat per establir quins són els aspectes clau que poden afavorir que les
persones joves puguin viure el seu procés d’emancipació de forma digne i lliure i establir línies i
formes de treball col·laboratiu que els diferents agents socials es comprometen a desenvolupar en
els propers anys. 

El servei d’Universitats format del grup motor que treballa aquesta complexa situació per trobar 
solucions posant en marxa línies de treball entre el màxim d’agents possibles. 

S’explica el procés, continguts i procediments de la redacció d’aquest Pla, que estarà disponible al 
Canal YouTube:   ENLLAÇ

Es demana la participació per tal de consensuar la proposta de compromisos. Un cop es tanquin 
els compromisos, es procedirà a l'adhesió al pacte per part dels agents.

En aquest moment abandonen la sessió la Laura Fusté i l'Aida Arroyo consultora del servei de 
Joventut. 

Esther López dona pas a l’ordre del dia de la sessió: 

1r - Aprovació acta sessió anterior. S’aprova sense aportacions per unanimitat. 

2n - Informacions del servei

Esther  López  dona  pas  a  la  cap  del  Servei  d'Universitats,  Anna  Puig,  perquè  expliqui  les
informacions del servei que son les següents:

Festa 10è aniversari Mostra del Coneixement 
El 22 de setembre va tenir lloc un acte de commemoració del desè aniversari de la Mostra del
Coneixement a la Sala d'Actes del Qu4drant.0 on hi van participar ponents de la Mostra i docents
de les escoles i instituts de la ciutat, amb els qual mantenim una estreta relació gràcies a aquest
programa.  La  Mostra  del  Coneixement  va  néixer  amb  la  idea  donar  a  conèixer  als  joves  de
secundària, batxillerat i cicles formatius el campus universitari de Terrassa, els graus que s'hi poden
estudiar  i  el  coneixement  que  s'hi  genera.  La  Mostra  s’ha  arribat  a  convertir  en  una  eina
imprescindible per al professorat en la programació curricular. El primer any es van programar 25
activitats amb 1.157 nois i noies i aquest darrer curs han estat 146 activitats amb una participació
total de 5.794 joves. Des del l’inici han participat prop de 40.000 joves.

Beques de recerca
El 7 d'octubre va finalitzar el període de presentació de treballs de recerca i aquest matí s'ha reunit
el tribunal per fer-ne la valoració. En total s'han presentat 23 treballs. Enguany es destinen 19.000
euros, 3.000 euros més que en la convocatòria anterior. 

https://participa.terrassa.cat/processes/plj-2021/f/380/?locale=ca#path=/_blank


El Tribunal avaluador treballarà una proposta de modificació de les bases per millorar el sistema
d’avaluació, la incorporació de plantilles de recollida de la informació dels treballs que es presentin
i establir un criteri de qualitat que permiti focalitzar els recursos seguint aquests criteris. El proper
30 de novembre a la tarda tindrà lloc l'acte de lliurament de beques a la Sala d'Actes del Casal Cívic
del Vapor Gran. 

La Directora de l'EUIT, Montse Comellas pregunta si totes les persones del tribunal valoren tots els
treballs que es presentin i si es lliurarà un certificat de participació en el tribunal a les persones que
en formen part. 

L'Esther López comenta que en aquesta edició totes les persones han valorat tots els treballs i que
es treballarà també aquest aspecte en les noves bases. Es prepararan certificats de participació per
a totes les persones del tribunal. 

TU Audiovisual Experience
El 21 d'octubre va tenir lloc una matinal per donar a conèixer als joves de secundària, i en especial
de batxillerat, els graus del sector de l’audiovisual i multimèdia que es poden estudiar a la nostra
ciutat. L'esdeveniment va tenir lloc a la sala d'actes de l'ESEIAAT on es van presentar dos curts de
l'ESCAC, i projectes de fi de grau del CITM i de l'ESEIAAT davant de 160 joves de diferents instituts i
escoles de Terrassa, també es va dur a terme un taller de creació d'escenaris de videojocs destinat
a 40 joves de batxillerat al CITM, es van oferir 2 places per a cada escola/institut de la ciutat, van
participar 13 centres. La jornada va tenir bona acollida, segons les enquestes de valoració,  i està
previst realitzar-la anualment.

Montserrat Comellas demana si aquesta actuació es pot també obrir a l’àmbit salut on podrien ser
presents l’EUIT, la FOOT i el Campus Universitari de Salut Mútua Terrassa. 
Esther López comenta que es convocarà des de la plataforma Innointegra accions en aquestes
línies de tecnologies aplicades a la salut. 

Jornada Transferència de Coneixement i Tecnologia - Universitat/empresa  
El  27  d’octubre  els  Serveis  d’Innovació  i  d’Universitats  Servei  van  organitzar  la  jornada  de
Transferència de coneixement i tecnologia a la Cambra de Comerç de Terrassa, on es van presentar
tres casos d’èxit de transferència del coneixement: 
- Projecte de fotònica aplicada al sector de la construcció del CD6
-  Innovació  tecnològica  en  l'enginyeria  hospitalària del  grup  de  recerca  CatMechUPC i  de  la
Fundació per a la Recerca de Mútua Terrassa. 
- Projecte CUPRA Gamified Car, tecnologies digitals aplicades al cotxe del CITM.
 Es va muntar una exposició de plafons dels Grups de Recerca del Campus TU, on van participar 19
grups. En total es van inscriure 65 persones i van venir 44, entre recerca i empreses. 
Les empreses assistents van mostrar molt interès en les investigacions que s'estan duent a terme i
des del Servei els hem posat en contacte.  
Un dels aspectes a millorar és la participació de més empreses, s’ha d’ajudar a les empreses a
definir els reptes. És una activitat que es tornarà a organitzar a l’octubre-novembre de 2023 amb
tots els agents econòmics i més sectorials.  

https://twitter.com/hashtag/digitals?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/tecnologies?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CatMechUPC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/enginyeriahospitalaria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/construcci%C3%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/fot%C3%B2nica?src=hashtag_click


S’inicia un debat sobre la transferència de coneixement: 

Núria Salan comenta que la seva experiència sempre ha estat negativa, no sempre les empreses
volen aplicar els canvis proposats pel grup de recerca

No sempre és un tema de velocitat en l’aplicació i no tot depèn del Grup de Recerca,  l’empresa no
entén què és treballar la innovació , no hi ha cultura de transferència del coneixement la política
no l’ha fomentat i és urgent portar-ho a terme. 

Són necessaris ajuts per patentar. 

Alfons Freixes comenta el projecte de llei sobre start-ups, text base que és previst aprovar al gener,
que pot ser interessant per l’alumnat i per tots els centres. Ens passarà un resum per compartir. 

Preparació Congrés Wscitech 2023
S’està treballant en la nova edició del Congrés Dona, Ciència i Tecnologia que tindrà lloc el 2 i 3 de
març del 2023. El fil conductor serà "La Dona i l'ESPAI", entenent el terme "espai" des de les seves
múltiples accepcions i, per tant, analitzant la relació entre dona i espai des dels 3 àmbits en què
s'estructura el congrés: ciència i tecnologia, salut i comunicació i divulgació. 
Ja està obert el període per a la recepció de propostes/comunicacions per tal de participar com a
ponents al Congrés. 
El CITM i l’ESCAC encara poden incorporar alguna persona representant al Comitè Organitzador i/o
al Comitè Científic. 

Setmana de la Ciència 2022
Del 14 al 20 de novembre tindrà lloc la 27à Setmana de la Ciència que com cada any promociona la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 
S’ha treballat el programa que de les 26 activitats que es fan a Terrassa i el dia 19 de novembre
tindrà lloc l’acte de cloenda a l'Auditori Municipal amb dues conferències de divulgació científica a
càrrec  de la  Dra.  Rosa  Casafont,  experta  en  neurociència  que  parlarà  de "Conèixer  el  cervell,
desperta el nostre potencial" i de la YouTuber, Rocío Vidal, que parlarà de "Ciència, fake news i
pensament crític".

L’exposició  itinerant  dels  graus que  es  poden  estudiar  al  nostre  campus  per  a  les  escoles  de
secundària segueix circulant pels centres de la ciutat. 

S’informa i es convida a l'Audiència Pública de l'Àrea el dia 9 de novembre a les 18,30 h a través del
Canal YouTube de l'Ajuntament. S’enviarà l’enllaç de connexió. 

3r - Torn obert de paraules

Pren la  paraula  la  Núria  Saláan,  representant  de  l’ESEIAAT,  informa que  han  recuperat  al  seu
alumnat i i organitzen visites a l’escola per recuperar la connexió amb l’alumnat actual. 



Baltasar González comenta el conveni de col·laboració que tenen amb l’EUIT per aprofitar el centre
de simulació per als metges residents.  
Comenta el desenvolupament d’un post-grau en cures intensives del CST i Mútua.

Aurora Torrents comenta la necessitat de disposar de pacients amb baixa visió, especialment gent
gran per a les pràctiques del seu alumnat. 

Baltasar González farà el contacte amb el cap d'oftalmologia. 

Montse Comellas la posarà en contacte amb Teràpia Ocupacional. 
El servei d’Universitats li facilitarà els contactes del servei de Salut i de Gent Gran de l’Ajuntament. 

Es comenta que la següent sessió de la Permanent es farà als espais de simulació de l’EUIT, és
pendent de concretar la data. 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió a les 14 h.
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