Nota de premsa
Terrassa, 6 de març de 2013

Terrassa s’incorpora a la xarxa europea de ciutats
universitàries EUniverCities
El Consell Universitari ha donat suport a la candidatura de la ciutat

Terrassa s’acaba d’incorporar a la xarxa europea de ciutats universitàries
EuniverCities. La secretaria de l’entitat ha acceptat aquesta setmana la sol·licitud
presentada per l’Ajuntament de Terrassa i la comunitat universitària de la ciutat.
Durant un any, Terrassa serà membre observador de la xarxa. En aquest període
tindrà veu i vot com la resta de membres, però passat un any haurà de confirmar el
seu lligam amb la xarxa o bé desvincular-se’n.
Amb l’ingrés a EUniverCities, la ciutat dóna un pas més en el seu posicionament
com a ciutat universitària en l’escenari europeu i té l’ocasió de promocionar i
dinamitzar el Campus Universitari entre les ciutats que ja integren la xarxa.
L’Ajuntament de Terrassa va presentar la sol·licitud d’ingrés després de proposar-ho
al Consell Universitari de Terrassa, on són representades totes les universitats amb
presència al municipi. Aquest òrgan va estar d’acord amb la iniciativa i ha donat ple
suport a la candidatura. De fet, tots els membres de la xarxa són tàndems formats
per l’Ajuntament més la universitat o universitats presents a la ciutat.
Totes les ciutats europees i les universitats que formen part de la xarxa.
EUniverCities tenen com a objectiu millorar la cooperació entre ciutats i universitats
per tal de fomentar la col·laboració tecnològica i social. La xarxa treballa per a
facilitar l'intercanvi de bones pràctiques, experiències i idees. L'objectiu general de
l’entitat és resoldre problemes comuns en el nucli de cooperació universitat-ciutat.
Entre els temes de cooperació conjunta abordats per la xarxa destaquen la relació
ciutat-universitat, la transferència de tecnologia, l’emprenedoria, el mercat de treball,
la implicació ciutadana i el city marketing.
Les ciutats membres són de mida mitjana (fins a 500.000 habitants) i es distribueixen
arreu d'Europa. Són les següents: Aachen (Alemanya), Aalborg (Dinamarca); Brno
(Txèquia), Delft (Holanda), Gant (Bèlgica), Lausana (Suïssa), Linköping (Suècia),
Lublin (Polònia), Norrköping (Suècia), Magdeburg (Alemanya), Tampere (Finlàndia),
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Trondheim (Noruega), Varna (Bulgària) i Saragossa (Espanya). S’està estudiant la
incorporació de tres ciutats més: Aveiro (Portugal), Odense (Dinamarca) i Toulouse
(França).
Més informació sobre la Xarxa EUniverCities: http://eunivercitiesnetwork.com/
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