
Acta de la Permanent  del Consell Municipal Universitari de Terrassa

Sessió: 2/2022
Data: 10 de maig 2022
Hora inici: 13 h  
Hora finalització: 14 h 

Lloc:  Presencial a Sala d’actes Quadrant.0 
C/Telers, 5 2a planta  Vapor Gran 

Assistència

Montse Comellas, representant de l’EUIT 
David Sánchez, representant del CITM 
Elisabet Tobella, representant de l’ESCAC 
Alfons Freixes, representant de l’EUNCET
David Gonzàlez, representant de l’ESEIAAT 
Esther López, directora del servei d’Universitats
Anna Puig, cap del servei d’Universitats 
Cesca Sicilia, secretària del Consell Universitari 

Escusats: 
Baltasar López, representant del Campus Universitari de Salut MútuaTerrassa
Ricard Giménez, representant de la UOC 

Ordre del dia 

1r -  Aprovació acta sessió anterior

2n - Informacions del servei

3r - Torn obert de paraules

Obre la sessió la directora del  servei  d’Universitats,  Esther López,  que excusa la presència del
president del Consell, Josep Forn. 

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

2n - Informacions del servei

Pren la paraula la cap del servei d’Universitats, Anna Puig, que informa del relacionat tot seguit: 



- Participació del Servei al Saló de l'Ensenyament. 
Del 16 al 20 de març es va celebrar el Saló de l'ensenyament a la Fira de Barcelona amb un
total de 85.827 visitants, 2.500 menys que abans de la pandèmia. L'organització considera
que és una bona dada tenint en compte la situació global. 
Des de l'estand del Servei d'Universitat es van repartir 3.600 flaiers amb tota l'oferta de
graus i màsters universitaris que hi ha a la ciutat i els catàlegs i fulletons que les mateixes
escoles ens vàreu facilitar. 
Es va compartir estand amb els grups Inspire de la UPC: Eco Racing, MotoSpirit i UPC Space
Program i a l’estand van fer pràctiques 5 alumnes de l'Institut Cavall Bernat que estudien
Turisme i Relacions Públiques. 

La valoració és molt positiva, per a edicions següents s’incorporaran els logos de les escoles
de Campus en el disseny de l’estand. 

- Participació del servei a la Fira Terrassa Tria Futur. 
El Servei d'Universitats va participar amb un estand a la 3a edició de la Fira Terrassa Tria
Futur que organitza el Servei d’Educació i que va tenir lloc virtualment els dies 7, 8 i 9 de
març i presencialment els dies 10 i 11 de març. 
La Fira va comptar amb 81 estands i va tenir un total de 6.220 visitants. És una fira enfocada
principalment a alumnat de secundària per orientar-los cap al seu futur laboral. Des del
Servei  es van lliurar  1.000 flaiers  amb la  informació dels  diferents  graus  que es poden
estudiar  a  la Terrassa Universitària  i  els  catàlegs i  dítpics que ens vau proporcionar  les
diferents escoles universitàries. 
L'EUNCET,  L'ESEIAAT  amb  els  grups  INPIRE  de  la  UPC,  l'ESCAC  i  l'EUIT  també  hi  van
participar en la fira presencial on van tenir estand i virtualment totes les escoles. 
Les xerrades virtuals,  en total  17, van tenir poca assistència i  de cara a l'any que ve es
reformularà aquest format, des del servei s’han fet arribar propostes com, per exemple, la
gravació de les conferències perquè els centres de secundària puguin escollir l’horari de
visualització. 

-Web del catàleg de reptes. 
A mitjans de març es va fer públic el web del catàleg de reptes. Des d'aleshores, fins el dia
d'avui 14 persones s'han ofert  a col·laborar en alguns dels 14 reptes de ciutat que tenim
plantejats. 
Des del Servei d'Universitats ens posen en contacte  amb aquestes persones per conèixer
com volen participar-hi i les vehiculem als serveis corresponents. També estem donant a
conèixer els reptes a través de les xarxes socials i del correu electrònic a tots els grups de
recerca.
Convida a les persones assistents a fer aportacions de reptes. 

https://reptes.terrassauniversitaria.cat/ 

- Mobile Week Terrassa
Del  25 al  28 d'abril,  conjuntament amb el Servei  d'innovació,  hem organitzat la Mobile
Week Terrassa de la mà de la Fundació Mobile World Capital amb l'objectiu  d'apropar la
tecnologia a la ciutadania i crear espais de debat i reflexió que ajudin a desenvolupar un
esperit crític sobre l'impacte de la tecnologia en la societat. 

https://reptes.terrassauniversitaria.cat/


En aquesta  edició,  les  propostes  van  girar  entorn  de  temàtiques  com la  prevenció  del
ciberbulliyng, la digitalització, el foment de les STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art, Mathematics) o el futur de la cultura de l'entreteniment.
S’han fet activitats de realitat virtual sobre el ciberbulliyng a centres de secundària,  s’han
gravat entrevistes a alumnat del Campus i a persones dels vostres centres sobre el paper de
la tecnologia en l’educació i el futur de la cultura de l’entreteniment que estan al Canal
Youtube de l’Ajuntament, es va programar una activitat per a majors de 65 anys sobre com
fer servir el mòbil, una activitat de foment de les STEM entre les noies, equips de noies de
centres de secundària que participen en el Technovation van presentar els seus projectes
de creació d’APPs. 

Pren la paraula la directora del servei d’Universitats, Esther López, per comentar que la
participació en la Mobile és un important element de projecció de la ciutat i que tot i la
rigidessa imposada per l’organització en relació als continguts, imatge i  publicitat de les
activitats,  calendaris..)  és  una  molt  bona  oportunitat  de  visibilització  dels  agents  del
Campus. 

- Balanç Fira Modernista
Enguany la temàtica ha estat la Universitat. 
Agraim la implicació de les escoles de campus que hi heu participat activament i també
felicitem a l'ESEIAAT pels seus 120 anys de cor politècnic. 
Ha estat una gran festa del campus, del modernisme i de la ciutat. L'ESCAC n'està fent un
curt que us farem arribar en breu. 
Des del Servei hem fet promoció de totes les escoles des de l'estand que teníem al Passeig
Comte d'Ègara i  hem organitzat  dues Rutes  pel  Campus Terrassa Universitària,  on hem
facilitat informació de totes les escoles del Campus. 

- Premi TU Video.
Estem treballant les bases per obrir una convocatòria per triar un video de promoció del
Campus.  Aquest Premi Vídeo TU tindrà com a finalitat  promocionar el  nostre campus i
disposar de material audiovisual per dinamitzar-lo a través de les xarxes socials i mitjans de
comunicació amb l’objectiu d’atraure estudiants i posicionar la ciutat cap a l’exterior com a
referent universitari en les seves especialitats.

- Campus tecnològic estiu.
Estem  organitzant  juntament  amb  el  Servei  d'Educació  en  el  marc  del  Pla  de  Millora
d'Oportunitats  Educatives  (PMOE)  un  campus  tecnològic  d'estiu amb la  participació  de
l'ESEIAAT, el CITM i l'ESCAC adreçat a joves de 3r i 4t d'ESO d'instituts d'alta complexitat de
la ciutat. El campus es durà a terme del 28 de juny al 14 de juliol.

- Transferència coneixement.
Us informem que estem treballant juntament amb el Servei d'Innovació, amb els grups de
recerca de la UPC per organitzar jornades de transferència de coneixement amb empreses.
Es faren jornades per posar en contacte empreses i  els grups de recerca per àmbits, es
volen programar cada any perquè es puguin establir contactes i línies de treball conjuntes. 

- Convocatòria de subvencions
Han estat presentades 22 sol.licituds de subvenció i enguany el pressupost destinat és de
26.885€



- Dia Internacional de la Llum
Enguany es tornen a il.luminar els 10 monuments de la Ruta de la Llum, tot coincidint amb
la nit dels Museus, dissabte 14 de maig. 
La FOOT ha editat un llibret on es recullen les històries  dels codis  QR dels monuments de
la Ruta de la Llum. 

3r- Torn obert de paraules 

Montse  Comellas  felicita  per  totes  les  activitats  que  es  porten  a  terme des  del  servei
d’Universitats per la bona feina que es fa de promoció del Campus i de les escoles. 

Esther López comenta que una part important d’aquesta bona feina és la comunicació. 

Alfons Freixes afegeix que la comunicació és molt important i ofereix cursos a mida. 

Anna Puig comenta que des de l’Ajuntament s’està treballant el Pacte d’Emancipació Juvenil
i que volen convocar a tots els agents implicats, enviarem informació. 

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