
 

Convocatòria de la Permanent  del Consell Municipal Universitari de Terrassa

Sessió: 4/2021
Data: 16 de novembre de 2021
Hora inici: 13.00 h  
Hora finalització: 14.00 h

Lloc:  Sala d’actes de Qu4drant.0 
Telers, 5 2a planta
Vapor Gran 

Ordre del dia

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

2n - Preparació de la reunió del Plenari del Consell 

3r - Informacions del servei d'Universitats

Assistència

Hi assisteixen:

Sr.    Alfons Freixes Representant de l'EUNCET Business School 
Sr.    David González Representant de l'ESEIAAT
Sr.    David Sánchez Representant del CITM
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: 

Sra.  Mireia Pacheco Representant de la FOOT 
Sr.    Marc López Representant d'ESCAC
Sra.  Cristina Estrada Representant del Campus Universitari MútuaTerrassa
Sra. Mònica de Llorens Representant de la UOC  
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La Sra. Esther López, directora del servei d'Universitats obre la sessió donant  la benvinguda. Excusa 
l'assistència del president del Consell i comenta que, per un imprevist, abandonarà la sessió en uns 
moments.  Cedeix la paraula a la cap del servei d'Universitats, Anna Puig, per tal que condueixi la 
reunió. 

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

S'aprova per unanimitat i sense cap esmena. 

2n - Preparació de la reunió del Plenari del Consell 

Anna Puig recorda que el dia 23 de novembre, en format virtual, tindrà lloc la reunió del Plenari del
Consell Universitari on s'informarà de les accions portades a terme durant el curs passat així com de
les accions previstes per a l'any 2022. 

3r - Informacions del servei d'Universitats

 Beques de recerca per a estudiants universitaris del Campus Terrassa.

En aquest convocatòria 2021 s’ha presentat 23 projectes de recerca, dels  quals  12 són de
l’ESEIAAT, 7 de la FOOT, 3 de l’EUIT i 1 de l’EUNCET tot i que aquest últim l’hem hagut de
descartar perquè era un treball de recerca de batxillerat.

El dilluns 22 es reunirà el tribunal avaluador i el dilluns 29 celebrarem l’acte de lliurament de
beques al Casal Cívic del Vapor Gran, del què rebreu la invitació.

 Jornada Setmana Ciència 20 Novembre

A llarg d'aquest mes de novembre es porten a terme activitats en el marc de la Setmana de la
Ciència que ja fa 26 anys que organitza la Fundació per a la recerca i la innovació i tant des del
Servei d’Universitats, com des de l’ESEIAAT, la FOOT, la xarxa de biblioteques de la ciutat i
Museus i l’agrupació astronòmica de Terrassa organitzem més de 40 activitats per divulgar la
ciència i fer-la arribar a la ciutadania. Enguany la temàtica principal és la sostenibilitat. Hi haurà
conferències,  visites teatralitzades sobre química,  tallers d’hort  urbà, debats sobre ciència,
portes obertes als museus, entre d’altres activitats. Des del Servei d’Universitats hem centrat
la  jornada d’enguany del dia 20 en la sostenibilitat  de l’aigua, del  tèxtil  i  de l’agricultura i
també  hem  volgut  oferir  un  tastet  de  dos  projectes  de  recerca  del  Campus  Terrassa
Universitària de nanotecnologia del grup de recerca Microtech Lab que s’exposaran a l’Àgora
del MNACTEC.  Farem arribar el programa de la Jornada. 

- Terrassa Tria Futur L’edició de la fira de l’ensenyament de Terrassa del 2022 serà del 7 al 9 de
març i en format híbrid. En els propers dies us enviarem el formulari de participació per saber
si teniu previst participar presencialment i/o en línia.  Aquesta Fira es publicitarà  a la pantalla
de l'avinguda Jacquard i també per xxss.
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- Saló Ensenyament 16-20 març, L'any vinent és previst que el format torni a ser presencial, hi
anirem en un estand  representant de la  Terrassa Universitària.  També volem saber si  les
vostres escoles tenen previst un estand. 

- Fira Modernista.   Com bé sabeu, la Fira Modernista 2022 estarà dedicada a la Universitat de
principis de segle XX.  Des del Servei de Turisme, la responsable de la Fira Modernista, Cèlia
Pérez, es posarà en contacte amb totes els centres de Campus per coorganitzar-ne activitats.
També  podeu  comptar  amb  la  col.laboració  del  Servei  d'Universitats,  volem  que  tots  els
centres hi participeu. 

- Expo Itinerant «Ei, TU, atura’t i imagina el teu futur», aquesta setmana l’exposició que s'ha
fet col·laborativament entre el nostre servei  i les escoles de campus ha començat a viatjar per
les escoles de secundària i instituts de la ciutat. Ha tingut molt bona acollida entre els centres i
i els joves i docents podran conèixer de primera mà tots els graus que s’imparteixen a la ciutat.

- Informació  sobre  la  xarxa  «EducationUSA”.  Vam  rebre  la  visita de  la  representant.  D'
EducationUSA a  Barcelona.  És  una  xarxa  oficial  del  Departament  d'Estat  dels  Estats  Units
formada per més de 425 centres d'assessoria acadèmica adreçada a estudiants internacionals
a  més  de  175  països.  A  Barcelona  tenen  oficina  a  l'American  Space  i  a  la  UB.  Ofereix
assessorament  i  informació  actualitzada,  precisa  i  imparcial  sobre  la  gran  varietat
d'oportunitats d'estudi a centres oficials d'educació universitària i sobre el sistema educatiu als
Estats Units. Us enviarem la informació per si us és d’utilitat.

4t- Torn obert de paraules

Montse Comellas, comenta la invitació que s'ha enviat a totes les persones membres de la Permanent
per a la inauguració dels espais de simulació que tindrà lloc el dia 25 de novembre, anima a tothom a
assistir-hi per conèixer aquests espais que l'EUIT ha habilitat per a les pràctiques del seu estudiantat.
També comenta que el nou grau d'Odontologia que estan treballant es posarà en marxa al 2023. 

Sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta
acta.
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