
 

Acta de la sessió del Plenari del Consell Municipal Universitari de Terrassa

Sessió: 2/2021
Data: 23 de novembre de 2021
Hora inici: 13.00 h  
Hora finalització: 14.00 h

Lloc:  Sessió virtual Teams 
 

Ordre del dia

1r- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2n- Informació d’accions del curs 2020-21

3r- Informació del Pla de Treball 2022 

4t- Torn obert de paraules

Assistència

Assisteixen: 

Josep Forn i Cadafalch President

Pau Maza Díaz Representant del Grup Municipal d'ERC-MES

Montserrat Trullàs Escoda Representant del Grup Municipal Junts per Terrassa

Susana López Sierra Representant del Grup Municipal Tot per Terrassa

Pep Simó Representant de la UPC 

Anna Puig Ponsa Representant del Servei d’Universitats

Esther López Cibantos Representant del Servei d’Universitats
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Teresa Buch Llorach Representant del Servei d’Educació

Marta Mencía González Representant del  Consell de la Formació Professional de Terrassa

Laura Fuste Llorens Representant de la Regidoria de Joventut i Lleure

Laura Sarrión Representant del servei d’Innovació

Montse Martínez Representant de l'Àrea de Promoció Econòmica

Vicente Marco Representant de l'Àrea de Promoció Econòmica

Guillem Fernández Quero Representant del Servei de Mobilitat

Antoni Estapé Esparza Representant del Servei d’Urbanisme

Jordi Vall Representant del Servei d’Urbanisme

Mercè Castella Rodriíguez Representant de la Societat Municipal d’Habitatge

Ramon Francolí Representant del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional

Xavier Falgar Amat Representant del Servei d’Esports

Mireia Pacheco Cutillas Representant de la Facultat d’Òptica i Optometria (FOOT- UPC)

David González Representant de l'ESEIAAT

Carles Sora Representant del Centre d’Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM – UPC)

Cristina Brandner Garcia Representant del Parc Audiovisual de Catalunya

Enric Bona Representant de l’Extensió Universitària per a la Gent Gran

Anna Carreras Representant del Centre Català del Plàstic

Marta Cid Representant de LEITAT

Pere Roca Mas Representant de UGT

Jaume Asensio Representant de la Delegació d'Estudiants de l'ESEIAAT
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Júlia Ferrés Cortés Representant de la delegació d'estudiants de l'EUIT

Minerva Prat Representant de la delegació d'estudiants de l'EUNCET Business School

Cesca Sicilia Secretària del Consell 

   

Excusen assistència: 

Xavier Roca Ramon Representant de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT- UPC)

Natalia Perona Representant de la Regidoria de Polítiques de Gènere

Maria Victòria Girona Brumos Representant de la Direcció General d'Universitats

Montserrat Comellas Oliva Representant de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (EUIT –UAB)

Laura Vea Rodríguez Representant Grup Municipal C's

Eduardo Núñez Martínez Representant de CCOO

Miquel Aranda Sanchez Representant del Consorci Sanitari de Terrassa

Abraham Arcos Torres Representant de la CECOT

Bernat Chueca Playà Representant de la Regidoria LGTBIQ

El president del Consell obre la sessió i dóna la benvinguda. 

1r. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

S'aprova l'acta de la sessió anterior, sense aportacions i per unanimitat. 

2on. Accions 2021

El  president  informa  de  les  accions  portades  a  terme,  seguint  la  presentació  que

s'acompanya. 
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 Els dies 25 i 26 de març es va portar a terme el 2on Congrés de Dones Ciència i

Tecnologia WSCHITEC, que es va posar en marxa en el mandat anterior i que aquest

equip de govern ha agafat amb força. Entre congressos s'organitza una jornada de

presentació de ponències per al Congrés.  Al Congrés 2021,  en format virtual,  es van

presentar 35 ponències,  es van inscriure 292 persones  i més de 500 visualitzacions

al  canal YouTube d’Ajuntament. Ja estem començant a preparar la jornada  al febrer-

març  de  2022  conjuntament  amb  el  Servei  de  Polítiques  de  Gènere  i  el  comitè

organitzador. Seguim amb aquesta aposta que cada vegada genera més interès entre

la comunitat  científica  i  més implicació de les dones que es dediquen a ciència i

tecnologia i que volem que cada vegada siguin més. 

 Hem participat també en la Fira Virtual Terrassa Tria Futur, també al mes de març,

gestionant la participació i els estands de totes les escoles de Campus, així com amb

un estand del  servei  d’Universitats,  una conferència per  fomentar  les STEM i  una

conferència sobre l’accés a la universitat a càrrec de l’Oficina d’Accés a la Universitat

del  Consell  Interuniversitari  de  Catalunya.  És  una  acció  conjunta  amb  el  servei

d'Educació que volem seguir treballant. 

 Hem col.laborat amb la Facultat d’Òptica i Optometria en els actes de celebració del

Dia  Internacional  de  la  Llum que  anteriorment  s'havien  portat  a  terme a  Madrid  i

Santiago on bàsicament van programar activitats divulgatives. A Terrassa es va fer un

pas més enllà per arribar a la ciutadania, organitzant la Ruta de la Llum al voltant de la

Masía Freixa i a diferents edificis que van estar il·luminats el cap de setmana.  Es van

organitzar 37 activitats de les quals en van poder gaudir 2.500 persones.  

Aquesta és una de les col·laboracions que portem a terme habitualment , si des de les 

escoles teniu activitats us podem donar suport.  Ara estem treballant en la organització

d'un congrés que organitza l'ESEIAAT al mes de juliol. 

En David González informa que estan organitzant dos congressos a l'any 2022: el  

Symposium on Space Educational Activities, al mes d'abril, que organitza l’Agència  

Espacial Europea d'activitats educatives al voltant de l'espai i l' IEEE World Congres on

Services,  un dels  congressos internacionals  sobre computació  i  programació  més  

importants del món.
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En Josep Forn comenta que es fa acompanyament des dels serveis d'Universitats,  

Innovació i Turisme per facilitar i complementar les activitats i jornades que organitzen 

les escoles del Campus.    

 També es  va  dur  a  terme el  mes de  maig,  la  conferència  en  el  marc  de la  Fira

Modernista  «L’esport  femení  a  Catalunya:  de  les  pioneres  del  modernisme  a

l’actualitat»  a  càrrec  de  Dolors  Ribalta.  Val  a  dir  que  la  Universitat,  amb  la

commemoració de la primera pedra de l'Institut Industrial,  serà la temàtica principal de

la Fira de l’any vinent i ja hi hem començat a treballar de la mà del servei de turisme i

juntament amb les escoles de campus. Estem oberts a recollir i acompanyar en totes

les iniciatives que proposeu i us demanem que difongueu aquestes activitats entre el

vostre alumnat.  

 Com cada any al mes de juliol s’ha dut a terme el Campus Ítaca organitzat per l’UAB a

través de la Fundació Autònoma Solidària amb un total de 55 alumnes de 3er d’ESO

d’onze instituts de la ciutat amb l’objectiu de despertar-los l’interès perquè, un cop

acabada l’ESO, donin continuïtat a la seva formació postobligatòria oferint-los un espai

de convivència entre alumnes procedents d’entorns socials diferents i potenciant l’ús

del català com a llengua vehicular.

 Al mes de juliol  hem organitzat,  conjuntament amb el Servei d’Innovació,  la Mobile

Week Terrassa amb un total de 409 persones participants a 24 activitats relacionades

amb la ciberseguretat, les habilitats digitals i el paper de la tecnologia en les crisis. La

majoria de les escoles de Campus van participant activament. Ens estem replantejant

l'edició de l'any 2022, en quant a les dates i al nombre d'activitats, és una reflexió que

s'ha fet arribar a l'organització i estem oberts a participar-hi. Terrassa, com a segon

campus urbà, ha de ser-hi en aquestes activitats al voltant del coneixement generat en

el nostre Campus. 

 Estem treballant en una plataforma web del catàleg de reptes de ciutat que en breu us

presentarem  amb  l’objectiu  que  estudiants,  ciutadania  i  empreses  puguin  aportar

solucions al reptes plantejats, així com proposar-ne de nous, ben aviat es posarà en

marxa i l'hem de construir entre tots.  
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 Estem visitant tots els grups de recerca del campus universitari per coneix-se'ls de

prop.  Tenim  més  de  40  grups  amb unes  400  persones  investigadores.   El  repte

principal de ciutat és acompanyar els projectes que desenvolupen i traslladar aquest

coneixement  a les empreses, a la ciutat i a la societat.  Estem treballant per trobar

alternatives.  La  setmana  passada  es  va  visitar  la  Universitat  de  Mondragón,  per

conèixer,  entre  d'altres  projectes,  com  gestionen   aquest  repte  de  trasllat  del

coneixement de la universitat a l'empresa, es va fer un recull d'idees interessants per

traslladar-les a la nostra ciutat.   

 Ahir es va reunir el Tribunal Avaluador de les Beques de Recerca per a estudiants

universitaris del Campus de Terrassa. S'han presentat 23 treballs que encara s'estan

valorant per distribuir els 16.000€ de la convocatòria en treballs de Fi de Grau, Màsters

i doctorat.

També hem destinat  24.000€ a subvencions per a entitats que fan activitats de 

divulgació i  transferència del coneixement de la Terrassa Universitària amb l'objectiu 

de dinamitzar el campus. L'any passat algunes de les activitats no es van portar a terme

per la situació sanitària però enguany es reprenen les activitats, es va recuperant la 

dinàmica d'altres anys. 

 Estem  donant  suport  a  la  campanya  Voluntariat  per  la  llengua  «Quan  parles  fas

màgia» del consorci per la normalització lingüística  perquè l’estudiantat i professorat

vingut  de fora practiqui  el  català o el  d’aquí  l’ensenyi.   Es demanen voluntaris per

acompanyar  als  nous  estudiants  i  professors  perquè  facin  servir  el  català  com  a

llengua de comunicació. 

 També hem lliurat un diploma de reconeixement als 31 noies i nois de la ciutat que

han obtingut la major puntuació en les proves genèriques de les PAU, en un acte molt

emotiu al Vapor Universitari.  Creix l'excel·lència dels nostres centres de secundària

perquè  l'any  passat  aquest  reconeixement  el  van  obtenir  15  estudiants.  Aquest

reconeixement es va fer per primera vegada fa dos anys com a reconeixement de

ciutat.  

 En el marc de la Mostra del Coneixement,  hem dut a terme 98 conferencies a 24

instituts i escoles de secundària amb prop de 5.000 joves participants. 
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 També hem organitzat dues visites guiades per a l’Associació de Veïns del Barri del

Cementiri  Vell  per a les escoles del  campus de la  Terrassa Universitària.  Aquesta

visita es farà en més ocasions, per la Fira Modernista. 

 En el marc de la pandèmia de la COVID19 hem estat en contacte, en tot moment, amb

els  diferents  centres  i  escoles  universitàries,  a  través dels  seus  responsables  per

saber  quines  eren  les  seves  necessitats  i  posar-nos  a  la  seva  disposició  per

acompanyar-los i donar-los suport en allò que fos necessari. 

També hem acompanyat en els actes de graduació de les dues darreres promocions  

universitàries dels diferents centres, les de l’any  19/20 i  les  del  20/21 que ens van  

haver d’ajornar i s’estan duent a terme aquests darrers mesos de l’any.

 Hem continuat donant suport a les activitats de la Setmana de la Ciència organitzades

per la Fundació per la Recerca i la Innovació de Catalunya. En aquest sentit, durant tot

el  mes de novembre a la  nostra ciutat  han tingut  lloc un total  de 42 activitats per

promoure i viure la ciència i just aquest dissabte ha tingut lloc la Jornada de divulgació

científica que cada any organitzem al  mNACTEC,  on hem tractat  de sostenibilitat,

d’aigua, d’agroecologia, de la gestió del residus tèxtils i de microsensors. 

 Hem posat en marxa una exposició itinerant de les escoles del campus de Terrassa

amb informació sobre els graus que s’imparteixen. La expo es titula “Ei TU, atura’t i

imagina el teu futur” i està pensada perquè viatgi per a totes les escoles i instituts de

secundària de la ciutat amb l’objectiu que els joves la coneguin i els desperti el seu

interès. És important que a la ciutat es conegui tota la oferta formativa universitària. 

 Estem fent fet una enquesta a tota la comunitat universitària del campus per conèixer

temes de mobilitat, habitatge, aficions, necessitats, xarxes socials que utilitzen, entre

d’altres,  per  així  poder  definir  millor  la  nostra estratègia  i  pla  de treball.  Us  farem

arribar els resultats per tal que es conegui la visió de l'estudiantat i del professorat del

Campus Terrassa Universitària. 

 El  dia  9  de  novembre  es  va  mantenir  una  reunió  amb  la  directora  general

d'Universitats, Maria Victòria Girona i la sotsdirectora, Carme Pretel,  per presentar la

ciutat de Terrassa, el Campus Terrassa Universitària i buscar complicitats. Va ser una
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visita institucional però es va aprofitar per desencallar un nou grau d'Odontologia de

l'EUIT. 

 La UOC arran de la pandèmia i del canvi de paradigma eminentment tecnològic de la

societat ha decidit centralitzar totes les seves oficines del país a Barcelona, amb la

qual cosa, la seu que hi havia al Vapor Universitari s’ha tancat. Estem treballant de

quina  manera  podem  mantenir  un  punt  d'informació  puntual  per  donar  servei  a

l'estudiantat de la ciutat.  

Montse Trullàs pregunta pel nou grau que es vol posar en marxa, ha tingut problemes de so. 

En Josep Forn li respon que serà un nou grau d'Odontologia, que ja té el vistiplau de la UAB i

de la Direcció General d'Universitats. 

3r- Informació del Pla de Treball 2022

El president comenta que ja ha anat avançant les accions de 2022. 

 Revitalitzar  el  campus de Terrassa i  posicionar-nos a nivell  de país en les nostres

especialitzacions singulars: audiovisual a través dels graus de multimèdia i videojocs

del CITM, aeronàutica i salut.  

 Tenim  prop  de  10.000  estudiants  de  50  països  i  400  investigadors  en  grups  de

recerca.  Treballem  perquè  aquesta  recerca  es  transfereixi  a  les  empreses  i  a  la

societat.

 Reforçar la marca «Terrassa Universitària» com a referent d’activitats amb impacte

social a través de totes les activitats que realitzem de promoció i divulgació: Congrés

WSCITECH, Mostra, Expo, Itaca, Mobile, Setmana Ciència, DIL, etc... 

També estar presents a tots els Congressos i activitats que organitzin les nostres  

escoles universitàries. 

 Volem que tots els agents de la ciutat feu de prescriptors del TU, no només de la

vostra escola, treballem per posar-vos-ho fàcil. 
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 Apostar  pel  coneixement  i  el  talent  potenciant  accions  de  transferència  del

coneixement i de captació de talent.

 I  en aquesta línia de prioritats, tenim molt clar que una universitat més forta passa

també per  una major presència de les dones dins l’àmbit  del  coneixement  i  de la

recerca, sobretot en sectors vinculats a la ciència i la tecnologia, visibilitzant i posant

en valor la seva feina i les seves aportacions al llarg de la història. Treballarem per

trencar els biaixos de gènere. 

Treballarem doncs, en totes aquelles iniciatives i projectes que vagin en aquesta direcció. 

Per acabar, dir-vos que en aquest moment des del servei d’universitats, estem treballant en:

 Coordinar les més de 140 conferències en el marc de la Mostra del Coneixement i

preparant la celebració del 10è aniversari de la Mostra

 Organitzar  l’acte  d’inauguració  de  la  Plaça  de  la  Hedy  Lamarr  de  cara  el  15  de

desembre on hi sou tots i totes convidats. Serà un acte amb enginyeria i cinema. 

 Organitzar  la jornada preparatòria del Congrés Dones, Ciència i Tecnologia. 

 La web del Catàleg de reptes i fent visites i entrevistes amb els grups de recerca 

 Preparar l’estand del Saló de l’Ensenyament aquesta vegada en presencial i la Fira

Terrassa Tria futur que serà en format híbrid. 

 Els actes en el marc de la Fira Modernista dedicada a la Universitat

 Un programa de  dinamització  del  sector  audiovisual,  conjuntament  amb el  servei

d'Innovació, i estem preparant un acte de ciutat per donar a conèixer la producció del

sector  audiovisual  i  multimèdia  a  la  ciutadania.  Necessitem  la  col.laboració  de

l'ESCAC, de l'ESEIAAT i del CITM per donar a conèixer aquest sector a la ciutadania. 

 Premi  VIDEOxTU.  Premi  anual  al  millor  vídeo  multimèdia  per  a  promocionar  la

Terrassa Universitària per l’alumnat del Campus TU que servirà per donar a conèixer

les escoles del Campus, el seu talent. 
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 Campus TU - Estiu (online/presencial depenent de la situació epidemiològica): durant

una setmana de juliol organitzarem amb les escoles de Campus activitats/tallers per

als joves que acaben secundària o batxillerat amb l’objectiu d’apropar el coneixement

que generen a les diferents escoles del Campus per fomentar vincles entre el món

universitari,  la  innovació,  les  noves  tecnologies  i  la  ciutadania,  a  través  de  la

transferència de coneixement.

 Seguir  donant  suport,  i  incrementar-ho si  és  possible,  a les  activitats  del  Campus

Universitari. Col·laborant amb els centres del Campus per potenciar les activitats que

porten  a  terme,  com  ara  actes  d’inauguració  de  curs,  graduacions,  congressos  i

jornades, i activitats diverses

Entre d’altres accions previstes (Itaca, Mostra, Setmana Ciència, Beques, Subvencions...)

i amb tot allò que ens proposeu. 

4t- Torn obert de paraules

Pren la paraula en David Gonzàlez, representant de l'ESEIAAT que felicita al servei perquè es

fan moltes activitats i planteja  dues qüestions: 

- Respecte al Catàleg de Reptes: pregunta si existeix dotació pressupostària, pot ser

interessant com a element engrescador. 

- En  relació  al  fet  universitari  de  la  ciutat,  proposa  fer  una  festa  per  visibilitzar  la

dimensió universitària de la ciutat. 

Pren la paraula l'Anna Puig, cap del servei d'Universitats, comenta que tenim fins i tot el nom,

una Festa xTU, que per la situació sanitària no s'ha pogut organitzar.  A la ciutat tenim molt

potencial (Sense Sal, Lildami, Doctor Prats, Micki Núñez) i  el lloc de celebració,  Vallparadís. 

En  Josep  Forn  comenta  que  la  voluntat  és  tenir  aquesta  festa  universitària  oberta  a  la

ciutadania, ho tenim pendent, no es podrà fer al 2022 per la situació sanitària. 

En relació al Catàleg de Reptes, és un projecte que afecta a diferents serveis de l'Ajuntament,

és possible que ens alguns casos ja tinguin assignació, intentarem assumir-los internament. 
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Anna Puig, comenta que el reptes poden donar idees a l'estudiantat per a treballs de fi de

grau, màster o doctorants. 

Pau Maza, representant del Grup Municipal d'ERC, comenta que la Festa Universitària ja es

va proposar fa temps, abans de la pandèmia. No seria fer la Setmana Cultural (la festa major

de l'ESEIAAT) més gran, que en els darrers anys s'ha ampliat a la resta d'escoles, seria fer-ne

una  festa  pròpia  a  inicis  de  curs  per  donar  la  benvinguda  als  estudiants  i  fer  comunitat

universitària. Que no sigui com la Setmana Cultural de concerts, que siguin un parell de dies i

que  també  hi  hagi  paradetes  i  carpes  on  es  faci  amb  transferència  de  coneixement  i

exposicions de recerca.  És una proposta per englobar moltes coses. 

El president diu que prenem nota per construir-la conjuntament. 

Esther López, directora del servei d'Universitats, sobre el Catàleg de Reptes comenta que

aquests reptes es van definir per trobar finançament en les diferents convocatòries de Compra

Pública  Innovadora,  més  enllà  del  comentat  pel  regidor  sobre  que  diferents  serveis  de

l'Ajuntament puguin incorporar recursos en els seus pressupostos,  l'origen  d'aquests reptes

és trobar finançament  ara en el marc dels Next Generation. Quan surtin les convocatòries

també mirarem des dels serveis d'Innovació o d'Universitats si es troben iniciatives que puguin

finançar els reptes en el marc dels Next Generation. 

El president agraeix l'assistència i es posa a disposició per a qualsevol qüestió que faci créixer

aquest projecte conjunt de ciutat. 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

Servei d’Universitats
Àrea de Promoció econòmica i 
Projecció de la Ciutat

c/Telers, 5  passadís B  2ª planta
08221 Terrassa
Tel. 93 736 30 23
terrassauniversitat@terrassa.cat
www.terrassa.cat
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