
Acta de la Permanent del Consell Municipal Universitari de Terrassa

Sessió: 3/2022
Data: 28 de juny de 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 
Alfons Freixes representant de l’EUNCET
David Gonzàlez representant de l’ESEIAAT 
Baltasar González representant Mútua Terrassa 
Eulàlia Sànchez representant de la FOOT 
Ricard Giménez representant de la UOC
Esther López directora del servei d’Universitats
Anna Puig cap del servei d’Universitats 
Cesca Sicilia secretària del Consell Universitari 

Excusada: 
Elisabet Tobella representant de l’ESCAC 

Ordre del dia 

1r -  Aprovació acta sessió anterior

2n - Informacions del servei

3r - Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió 

La  cap  del  Servei  d’Universitats,  Anna  Puig,  dona  la  benvinguda  i  presenta  la  nova  persona
representant de la Facultat d’Òptica i Optometria, Eulàlia Sánchez i al nou representant de la UOC,
Ricard Giménez que assisteixen per primera vegada a les reunions d’aquest òrgan. 

Excusa  l’assistència  del  president  del  Consell  Josep  Forn  que  no  pot  assistir  per  problemes
d’agenda i de la directora del servei, Esther López, que s’incorporarà a  la reunió de seguida que li
sigui possible. 



1r -  Aprovació acta sessió anterior

S’aprova sense cap aportació. 

2n - Informacions del servei

En aquest punt l’Anna Puig comenta els projectes que segueixen: 

 Prova pilot  Campus Tecnològic d'Estiu 
Per primera vegada els serveis d’Educació i d’Universitats organitzen un Campus Tecnològic
conjuntament amb el CITM, l'ESCAC i l'ESEIAAT. Aquest Campus s’adreça  a joves de 3r i 4t
d'ESO  amb  l'objectiu  de  motivar-los  en  les  diferents  especialitats  i  apropar-los  a  la
universitat. El campus forma part de les activitats del programa MES Estiu que organitzen
conjuntament els Serveis Socials i Educació per a joves amb pocs recursos. Hi participaran
9 instituts d’alta complexitat de la ciutat i ja s’han cobert totes les places. 

Cursos que ofereix el Campus Tecnològic (total 90 alumnes):

1. Projecte audiovisual - del 27 de juny a l'1 de juliol - ESCAC
2. Cara a cara amb un robot industrial - del 5 al 8 de juliol - ESEIAAT
Taller 1: Introducció a la fabricació digital
Taller 2: Cara a cara amb un robot industrial
3. Programació bàsica aplicada amb l'Arduino (Aula Robòtica) - del 5 al 8 de juliol - 
ESEIAAT
4. Tècniques d'animació audiovisual - de l'11 al 15 de juliol - CITM
Taller 1: Creació de Motion Graphics 3D
Taller 2: Taller de disseny de personatge

 Campus Ítaca 22, Cinquanta-cinc joves d'onze instituts de Terrassa participaran aquest any
en una nova edició del  Campus Ítaca,  que començarà el  dia 28 de juny.  És  un projecte
socioeducatiu organitzat per la Fundació Autònoma Solidària - UAB amb finançament del
Banco Santander,  Consells  Comarcals  i  Ajuntaments.  Està  adreçat  a  estudiants que han
finalitzen els  estudis  de  3r  d’ESO i  te  per  objectiu despertar  el  seu  interès  per  donar
continuïtat a la seva formació postobligatòria. 

 Beques de recerca. Informa de l’obertura de la convocatòria 2022, és prevista la publicació
al BOPB a inicis del mes de juliol  i el termini de finalització serà el dia 7 d'octubre. Enguany
es destinen 19.000 euros, uns 3,000 euros més que en la convocatòria anterior. 

 Acte distintiu PAU
El proper 12 de juliol a les 18h al Vapor Universitari  se celebrarà l'acte de lliurament del
distintiu PAU per als alumnes que hagin tret la millor nota en la fase general de les PAU. El
dia 29 es publicaran  les notes i sabrem quans alumnes tenim a Terrassa. S’enviarà invitació
a aquest acte. 

 TU Audiovisual Experience
De cara a la tardor s’està treballant una jornada per donar a conèixer a la ciutadania i en
especial als joves de secundària projectes d’audiovisual i multimèdia que hi ha a la nostra



ciutat.  Aquesta  jornada  serà  de  matí amb  un  circuit/itinerari  a  la  plaça  Vella  i  cinema
Catalunya format per:
1. Sessió de Video Gamers al Cinema Catalunya
2. Estrenes de Cinema de l'ESCAC i CITM al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges
3. Presentació projectes ESEIAAT Audiovisual

 Jornada Transferència de Coneixement i Tecnologia - Universitat/empresa  
També a la tardor, el dia 27 d’octubre, tindrà lloc una jornada en què es presentaran casos
d’èxit de transferència del coneixement. Serà un aparador de Grups de Recerca del Campus
TU que tindrà lloc a la Cambra de Comerç. Enviarem més informació. 

 Pacte nacional per la llengua,  Es convida a participar en aquesta  iniciativa adoptada pel
Parlament el 30 de setembre de 2021, que es va presentar el dimarts 21 de juny a Terrassa,
destinada  a  “promoure  un  Pacte  Nacional  que  forneixi  del  màxim  suport  social  i
institucional  el  desenvolupament  de  les  polítiques  necessàries  pel  que  fa  a  l’ús  i  el
coneixement de la llengua i que faci del català un instrument de coneixement i de cohesió
social”.  https://llengua.gencat.cat/ca/pactenacionalperlallengua/inici/

 Terrassa  Cooperativa,  És  un  programa que  organitza  el  servei  d’Emprenedoria  de
l’Ajuntament per al foment de l’emprenedoria basada en l'economia social que  s’han de
donar a conèixer a l'alumnat del campus.  Aquest servei de l’Ajuntament posa a l’abast els
seus tècnics per explicar a l’alumnat de Campus les diferents fórmules d’emprendre amb
compromís social. 

En aquests moments s’incorpora a la reunió la directora del servei d’Universitats, Esther  
López. 

Esther López comenta que UPC Alumni fa activitats alineades amb l’emprenedoria que 
podem mirar d’obrir a totes les escoles de Campus. 

Explica noves iniciatives que estan portant a terme amb el  PAC i el CITM per captar talent 
de l’alumnat, aconseguir que no marxin i, si ho fan, que tornin. 
Tots els centres tenen Alumni i es pot veure si interessa aprofitar aquest talent. 
Es podrien organitzar taules rodones, tallers de cocreació on poden sortir idees de negoci.. 
Es farà una proposta, pensa que s’hauria d’escoltar a aquest col·lectiu, donar ajudes per  
cocreació i fer atractiva la ciutat perquè es quedin en finalitzar els estudis. 

S’inicia debat sobre aquest tema: 

Montse Comellas, pensa que és bo tenir generar interès per la ciutat als Alumni, ho troba 
molt interessant i factible especialment per als seus estudiants de Teràpia Ocupacional. 

Alfons Freixes diu que costa molt mobilitzar l’alumnat, han de tenir un interès directe i pot 
costar crear un espai de debat.

Esther López proposar buscar nous col·lectius i un motiu atractiu de captació. 

David Sánchez pensa que una trobada macro no té sentit, haurien de ser trobades més 
qualitatives que quantitatives, dinàmica de focus group.  

https://llengua.gencat.cat/ca/pactenacionalperlallengua/inici/


Eulàlia Sánchez diu que hem d’ajudar als alumnes a trobar informació sobre ajuts i 
programes, fer una bona comunicació de què els hi ofereix la ciutat. 

3r - Torn obert de paraules

Pren la paraula en Baltasar Sánchez que explica que tenen 187 residents i la formació depèn del
Departament de Salut. Estan fent un canvi de software, que és una part molt burocràtica de la
formació. La formació basada en simulació la treballen amb l’EUIT. 

Es decideix fer la següent reunió de la Comissió Permanent el dia 8 de novembre a les 13 h a la seu
de l’EUNCET. 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió a les 14 h.
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