
 

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

Sessió: 1/2022
Data: 19 maig 2022
Hora inici: 13 h  
Hora finalització: 13.20 h
Lloc:  Sessió virtual Teams 

 
Ordre del dia

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

2n - Informacions del Servei d’Universitats

3r - Torn obert de paraules 

Assistència

Persones assistents Entitat o servei 
Josep Forn Cadafalch President del Consell
Anna Puig Ponsa Servei d’Universitats
Esther López Cibantos Servei d’Universitats
Pau Maza Grup Municipal ERC
Aleix Pons Grup municipal Junts per Terrassa
Carme Pretel Direcció General d’Universitats
Ignasi Sagalés Grup Municipal TxT
Baltasar Sánchez Campus Universitari de Salut MutuaTerrassa
David Sánchez Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
Cristina Brandner Parc Audiovisual de Catalunya (PACV)
Laura Sarrión Servei d’Innovació
Montse Martínez Àrea de Promoció Econòmica
Antoni Estapé Servei d’Urbanisme
Ramon Francolí Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional

David Gonzàlez
Escola Superior Enginyeries Industrial, Aeroespacials i Audiovisuals 
(ESEIAAT- UPC)

Mireia Pacheco Facultat d’Òptica i Optometria (FOOT- UPC)
Sergio Ledesma Delegació d’estudiants de l’ESEIAAT

Abraham Arcos CECOT
Cristina Brandner Parc Audiovisual de Catalunya
Miquel Aranda Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

Anna Carreras Centre Català de Plàstic

Marta Mencía Consell de la FP
Jordi Val Droguet Servei d'Urbanisme 
Eduardo Núñez CCOO

Pilar Delgado Universitat de Barcelona (UB)
Cesca Sicilia Secretària del Consell
Persones excusades Entitat o servei 

Xavier Roca Vicepresident del Consell
Montse Comellas Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional 
Laura Fusté Servei de Joventut
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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. 

2n. Informacions del Servei 

El president informa de les accions portades a terme, seguint la presentació que s'acompanya. 

1. Inauguració Plaça Hedy Lamarr
El 28 de febrer d'enguany es va inaugurar la Plaça de la Hedy Lamarr, actriu i inventora del
sistema de transmissió de dades que actualment coneixem com a wifi. El nom d'aquesta plaça,
situada al carrer Colom del Campus Universitari, es va escollir en un procés participatiu entre la
comunitat  universitària  de la  ciutat  per  tal  de visibilitzar  les aportacions  de  les dones a  la
ciència. 
Va ser fer una festa amb els veïns del barri, comunitat universitària, la colla dels Bergants i va
finalitzar amb una classe de swing.

2. Jornada WSCITECH 2022
Es va  celebrar  el  4  de  març  d'enguany en  presencial  i  per  streaming  amb  132  persones
inscrites. En aquesta Jornada es van preparar i assentar les bases de la 3a edició del Congrés
Dones, Ciència i Tecnologia - WSCITECH 2023, amb la voluntat de fomentar les vocacions
científiques entre les noies, posar en valor les aportacions de dones que treballen en diferents
disciplines  i  integrar  la  perspectiva  de  gènere  en  totes  les  esferes  de  l'àmbit  acadèmic  i
educatiu.
El fil conductor d'enguany i del congrés de l'any que ve és 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  àmbits  en  què  s'estructura  el  congrés:  la  ciència  i  la  tecnologia,  la  salut  i  la
comunicació.
La jornada va tenir molt bona acollida i es van presentar projectes molt interessants. Al congrés
de l'any que ve les escoles de secundària hi seran presents a l’espai WSCITECH Jove  perquè
l’alumnat visualitzin persones referents en STEAM.

3. Balanç 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.  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 de
les escoles de Campus. A l’estand van ser presents els grups Inspire de la UPC: Eco Racing,
MotoSpirit i UPC Space Program i es va comptar amb el suport de 5 alumnes en pràctiques de
l'Institut Cavall Bernat que estudien Turisme i Relacions Públiques.

4. Balanç de 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. La Fira va comptar amb 81 estands i un total de 6.220
visitants. És una fira adreçada 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 de les escoles
universitàries. 
També  van  tenir  estand  presencial  l'EUNCET,  l'ESEIAAT,  els  grups  INSPIRE de  la  UPC,
l'ESCAC i l'EUIT i tots els centres universitaris van tenir estand virtual. 
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Des del servei, es van organitzar 17 xerrades virtuals, és previst reformular aquest format per a
següents edicions. 

5. Informar sobre el web del catàleg de reptes
A mitjans de març es va obrir el web del catàleg de reptes. Des d'aleshores, fins a data d'avui
13 persones s'han ofert  a col·laborar en alguns dels 13 reptes de ciutat que tenim plantejats. El
Servei d'Universitats es posa en contacte  amb aquestes persones per conèixer com volen
participar-hi i vehicular aquesta col·laboració amb els serveis corresponents. També es donen
a conèixer els reptes a través de les xarxes socials i del correu electrònic a tots els grups de
recerca.

6. Mobile Week Terrassa
Dels 25 al 28 d'abril, el servei d'innovació i el servei d’Universitats,  han 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. En aquesta edició, les propostes van girar
a l'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.

7. Fira Modernista 2022
Enguany la temàtica ha estat la Universitat. 
El Servei ha fet promoció de les escoles del Campus des de l'estand Terrassa Universitària
ubicat al passeig Comte d'Ègara, també s’han organitzat dues visites guiades pel campus TU.

8. Campus Ítaca 2022
S’ha fet la selecció dels 55 joves de 3r d’ESO, conjuntament amb els centres de secundària,
que participaran al Campus Ítaca que organitza la Fundació Autònoma Solidària i que tindrà lloc
al mes de juliol a l'UAB. L'objectiu del Campus és despertar l'interès d’aquests joves perquè, un
cop acabada l'etapa d'educació secundària obligatòria,  donin continuïtat  a la seva formació
post-obligatòria oferint-los un espai de convivència i potenciant l'ús del català com a llengua
vehicular. 

9. Acte lliurament distintiu PAU 2022
Al mes de juliol es durà a terme l'acte de lliurament dels distintius PAU als joves de Terrassa
que han excel·lit en les proves d'accés a la Universitat, és un acte de reconeixement a l’esforç i
l’excel·lència. 

10. Festa 10è aniversari Mostra del Coneixement
Al setembre és previst celebrar, amb les escoles de campus, el professorat dels centres de
secundària de la ciutat i les persones conferenciants el desè aniversari de la posada en marxa
del programa "Mostra del Coneixement", un programa plenament consolidat que va néixer amb
l'objectiu  de  donar  a  conèixer  les  activitats  vinculades  al  món  universitari  i  apropar  el
coneixement a l’alumnat dels centres de secundària de la nostra ciutat. 
S’han  realitzat  616  conferències  amb  la  participació  d'un  total  de  29.043  alumnes  de
secundària i batxillerat de la ciutat.

11. Premi TU Vídeo
S’informa que s’està preparant una convocatòria dels Premis Vídeo TU. Aquesta convocatòria
tindrà l’objectiu de disposar de material audiovisual, elaborat per estudiants del Campus TU,
per  dinamitzar-lo  a  través  de  les  xarxes  socials  i  mitjans  de  comunicació  amb  l’objectiu
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d’atraure estudiants i posicionar la ciutat cap a l’exterior com a referent universitari en les seves
especialitats. 

12. Campus tecnològic estiu 
Enguany es posa en marxa una primera edició d’un Campus Tecnològic d’Estiu, coordinat pel
Servei  d’Educació en el  marc del  Pla de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE). Aquest
campus compta amb la participació de l'ESEIAAT, el CITM i l'ESCAC i està 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 15 de juliol.

13. Jornada Transferència coneixement i tecnologia
Els Serveis d’Innovació i d’Universitats, amb els grups de recerca de la UPC, estan treballant
l’organització de jornades de transferència de coneixement amb empreses.

14. Convocatòria subvencions per a projectes 2022
El Servei d’Universitats ha rebut 22 sol·licituds de subvenció, enguany el pressupost és de
26.885 €.

3r. Torn obert de paraules 

Pren la paraula la representant de la FOOT, la Mireia Pacheco. Explica els canvis que hi han hagut a la 
Facultat d’Òptica, ha canviat el deganat i hi han tingut reestructuració de funcions. Li han estat 
assignats nous reptes i tot i que continuarà vinculada a la facultat, deixa de ser la representant en el 
Consell Universitari. 

També comenta que amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Llum, el dia 16 de maig, la 
FOOT ha editat un llibret que recull les 10 històries de la Ruta de la Llum que es va  portar a terme en 
l’edició de l’any passat en què també es van il·luminar els 10 monuments de la Ruta. 

Pren la paraula el representant del Grup Municipal Junts per Terrassa, Aleix Pons,  que informa del 
primer pas de col·laboració de l’Arxiu Tobella amb l’Arxiu Comarcal per la donació de material. Aquest 
material cedit a l’Arxiu Comarcal ha rebut moltes visites d’estudiants, han tingut una molt bona 
interrelació amb les escoles.  

Quan són les 13.20 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
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