
  

Acta de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Universitari de Terrassa

Núm. de la sessió: 2/2021
Data: 17 de juny de 2021
Horari: de 13 h a 14 h
Lloc: Virtual, plataforma Teams 

Hi assisteixen: 

Sr.    Josep Forn President del Consell  
Sr.    Alfons Freixes Representant d’EUNCET Business School 
Sr.    David González Representant de l'ESEIAAT
Sra.  Mireia Pacheco Representant de la FOOT 
Sr.    Marc López Representant d'ESCAC
Sra.  Mónica de Llorens Representant de la UOC
Sra. Montse Comellas Representant de l'EUIT 
Sra.  Esther López Representant del Servei d’Universitats
Sra.  Anna Puig Representant del Servei d’Universitats
Sra. Cesca Sicilia Secretària del Consell 

S’excusen: 
Sr.    Carles Sora Representant del CITM
Sra.  Cristina Estrada Representant del Campus Universitari MútuaTerrassa 

Ordre del dia 

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

2n- Beques de recerca 2021 

3r- Informacions  del servei d'Universitats

4t- Torn obert de paraules 

Obre la sessió el President del Consell Universitari,  dóna la benvinguda i agraeix l'assistència

1r- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. S'aprova, sense cap aportació. 

2n-  Beques de recerca 2021.  Es va proposar la revisió de les bases de les beques de recerca per a

estudiants universitaris, hem recollit les vostres incorporacions i les del servei de Polítiques de Gènere per

tal que els projectes tècnics, que no poden incorporar aquesta perspectiva,  no es vegin penalitzats. Li

passa la paraula a l'Anna Puig que comenta les principals incorporacions que han fet els centres de Campus

i el servei de Polítiques de Gènere:

- Incorporació de l’opció de nomenar com a representant al centre universitari en els treballs d’equips.

- Increment de 5 punts per als projectes d'equips multidisciplinaris.

- Incorporació d’un nou criteri de puntuació: la rellevància i interès social. 

- Incorporació de l’anàlisi de la pertinença de gènere. 
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Es troba en tramitació,  pendent de l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament. 

3r- Informacions  del servei d'Universitats

*  Proves  PAU:  Dos-cents  alumnes han  pogut  fer  les  PAU a la  ciutat,  en  els  espais  cedits  per  Vapor
Universitari  i  l'Escola Vedruna-Vall.  No ha estat possible trobar espais per als 700 alumnes que es van
desplaçar a la UAB. S’agraeix la cessió dels espais de Vapor de l’ESCAC i es treballarà per tal d'aconseguir
que l'any vinent tot l'alumnat terrassenc les pugui fer a la ciutat.  

Pren la paraula en Marc López, comenta que l'any vinent serà més fàcil disposar de més espais i sense les
limitacions d'ocupació derivades de la COVID potser serà possible aconseguir-ho. Es pot fer una reserva a
inicis de curs per a aconseguir més espais al Vapor Universitari. 
 
* Dia Internacional de la Llum, organitzat per la FOOT amb la col·laboració del servei, li passa la paraula a la
Mireia Pacheco que comenta que ha estat tot un èxit.  S'han fet moltes activitats, d’una banda activitats
culturals i lúdiques com l'espectacle de dansa i la Ruta de la Llum i d’altra banda activitats més específiques
adreçades als centres de secundària que han tingut el suport del servei d'Educació i d'Universitats que ho
han fet arribar als centres educatius. 

Manifesta l'agraïment, també del seu equip, pel suport i col·laboració que han rebut de l'Ajuntament i avança
que a l'octubre, amb el Dia Mundial de la Visió, estan organitzant un acte també al voltant dels 50 anys de la
UPC. 

En Josep Forn manifesta que estem encantats d'acollir les activitats generades pels centres del Campus i
amb mentalitat oberta a tota mena d'activitats. 

L'equip del servei d'Universitats comenten que ha estat molt fàcil treballar amb l'equip de la FOOT i que ha
estat tot un plaer. 

* Enquesta de Campus. En la darrera reunió de la Permanent ja es va comentar que s’estava preparant una
enquesta a la comunitat del Campus per a recollir informació sobre l'estat del Campus que ens ajudarà a
detectar  mancances  i  millorar  els  serveis.  Ja  s’ha  distribuït  i  compartirem amb vosaltres  els  resultats
segregats i  totes les aportacions ens ajudaran a seguir avançant com a Campus Universitari.  

*  Mobile Week Catalunya. Terrassa ha estat  designada ciutat  Mobile i  hem programat al  voltant  de 30
activitats que es portaran a terme els dies 8, 9 i 10 de juliol. S’han programat conferències, tallers i el Family
Day amb tot  un seguit  d’activitats  presencials  al  carrer.  Les activitats  programades,  híbrides,  en línia  i
presencials giren al voltant de tres temàtiques: La protecció de la nostra privacitat a Internet, Les habilitats
professionals digitals amb més demanda al mercat laboral i El paper de la tecnologia durant les crisis.  Com
a ciutat universitària era molt important participar-hi perquè es visibilitzi tot el que es fa a la ciutat i a les
escoles del Campus, la setmana vinent es farà una roda de premsa de presentació del programa. 

* Visites a grups de recerca. A finals del mes de maig es van iniciar un programa de visites als més de 60
grups de recerca per a conèixer de prop la tasca que estan realitzant i estudiar i  establir sinergies amb
empreses del territori.  Des de l’Ajuntament volem aconseguir aprofitar totes les sinergies i la transferència
de coneixement dels grups de recerca a les empreses, farem de nexe d'unió. Serà una de les tasques que
habitualment farem. 

* Marca TU. Li passa la paraula a l'Anna Puig que recorda que l'any 2018 es va crear la marca TU, marca
del Campus Terrassa i de ciutat. Ens agradaria reforçar aquesta comunitat i identificar-nos tots i totes amb
aquesta marca, us demanem si podeu incorporar aquesta imatge en les vostres webs i comunicacions.  Us
passarem instruccions de com s’ha de fer servir, per tal que la poseu en el lloc que estimeu oportú de la
vostra imatge corporativa. 
Podem fer trobades amb els equips de màrqueting o amb qui estimeu. Enviarem tota la informació i estarem
a la vostra disposició per a les aplicacions concretes. 

* Li passa la paraula a la Mónica de Llorens que comunica que la UOC tanca la Seu de Terrassa el dia 30
de juliol. La UOC ha redefinit el model presencial territorial perquè els seus usuaris i serveis cada vegada
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més s'han virtualitzat, l'ús dels espais físics ha minvat i tanquen algunes de les seus presencials. Dilluns ho
comunicaran als estudiants actius, però no volen marxar de Terrassa, tenen una comunitat universitària
important  i  volen  continuar  treballant  amb  les  institucions  i  entitats  del  territori.  Continuarà  exercint  la
delegació territorial dels Vallesos, al costat dels terrassencs i terrassenques. 

En Josep Forn diu que es continuarà col·laborant i estem treballant com serà aquesta nova col·laboració. No
deixarem de banda a l’estudiantat de Terrassa.  

* Fira Modernista 2022. La temàtica de la Fira Modernista de l’any vinent és la universitat, al cap de 120
anys de la primera pedra de l’Escola Industrial. Molt relacionat amb l’ambient universitari d’inicis de segle
passat portat a l’actualitat. l’ESEIAAT ha de participar perquè és el seu centre, però totes les escoles esteu
convidades a participar-hi. El CITM ja ha manifestat que participarà amb algun projecte de realitat virtual. 
Convida a tothom a pensar com els seus centres poden participar en aquesta edició de la Fira Modernista. 

Li passa la paraula a l’Anna que demana la col·laboració per a fer arribar l’enquesta de Campus al màxim
possible de persones i tenir una mostra representativa. Demana fer servir els canals informatius dels centres
(intranet, mailing, ....) estudiants, professorat i PAS.  
Estem reforçant la comunicació de Campus i a xxss expliquem què esteu fent. No sabem si teniu butlletins,
si en teniu, ens agradaria rebre’ls per a estar assabentats de les vostres activitats i poder fer difusió a la
ciutadania. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió, 
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