
491

5.8 Entrevista a En Juan José Fábregas, Director del CITM-Centre de la
Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Fundació Universitat Politècnica
de Catalunya

26 de març de 2007, CITM (Terrassa)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

Ofereixen dues titulacions pròpies (no oficials) de la UPC.

No reben diner públic.

Estableixen convenis de cooperació i pràctiques remunerades, que permeten als
estudiants finançar un percentatge dels seus estudis.

Amb organismes públics de la Generalitat i altres administracions tenen convenis per
desenvolupar projectes i aplicacions amb innovació i àdhuc experimentació. Això
s esdevé, p.e. amb Mola TV (emissora sabadellenca) per crear espots per a gent
jove.

Interessen vídeos interactius, ja a l abast, publicitat interactiva, etc.

El tema audiovisual va a més perquè la xarxa ho permet (video streaming, TV per IP,
etc.)

Des de segon curs els alumnes fan pràctiques. Hi ha molta més demanda laboral
que la que poden cobrir.

La majoria dels estudiants de multimèdia treballen abans d acabar els estudis.

Dispositius mòbils: aplicacions útils per a aquest dispositius. Poden integrar-se a
equips de desenvolupament d aquestes aplicacions.

On més activitat a desenvolupar hi ha és en:
- La publicitat interactiva
- Els videojocs

Han experimentat amb els videojocs (p.e. amb la WII en xarxa).

En publicitat s han fet projectes amb altres empreses a banda de Mola TV (canal de
televisió del Vallès Occidental amb seu a Sabadell).

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa de la Fundació UPC
ha produït un espai de difusió dels treballs i programes que els estudiants i
professors del CITM han desenvolupat darrerament. L'espai té un format televisiu
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modern i original i permetrà la difusió dels estudis multimèdia a tots els espectadors
de Mola TV. Els programes també estaran disponibles a Internet

També faran prova de TDT interactiva (disseny de les interfícies perquè la interacció
sigui amigable i usable).

Els videojocs també interessen com a camp d experimentació.

També produeixen espots per la UPC (esdevé així el seu client).

L audiovisual guanya:

1) Eines d autor assequibles (properes) ara es democratitzen i permeten un
resultat visible (YouTube, etc.) Això genera més creativitat i distribució més
fàcil. Es poden crear continguts visibles i útils per a d altres. Tecnologia
propera i eines d autor.

2) Més facilitat per compartir.

Canals: Comoditat i usabilitat condicionen els consums. Amb més o menys
interacció.
Limitacions: les possibilitats de cada entorn.

Cal un aprenentatge continuat pel canvi constant (evolució) de les tecnologies.

Cal també fomentar la interdisciplinarietat: conèixer la matemàtica, la física, etc.

Els alumnes tenen sovint un esperit emprenedor.

Terrassa no és el principal client.

Procedència dels estudiants: Maresme, Terrassa, Vallès. Però no principalment de
Barcelona ciutat (els alumnes barcelonins acostumen a tenir una percepció llunyana
de Terrassa).

En total el CITM té uns 200 estudiants cursant els 3 cursos dels 2 títols. 20
estudiants fan intercanvi cada curs. És gent que ve i marxa, de la UE i Amèrica.

Els estudis són adaptats a l espai europeu (crèdits i organització). Parlen de mòduls
més que d assignatures. El programa s ha adoptat a Europa tant en l estructura (com
s organitzen els estudis) com en la dinàmica (com es fan).

L autonomia universitària permetria avui que, si la UPC ho volgués, el títol fos oficial.

L escola multimèdia de la UPC fou la primera d Espanya i pionera a Europa. Model
del pla d estudis vigent:

1) Base científica + part tecnològica (màquines, xarxes, vídeo, àudio).
2) Disseny (gràfic, continguts)
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3) Mercat i empresa.

Cada semestre es desenvolupen projectes treballant en equip: des de webs a
projectes més complexos. La base metodològica és el foment de l aprenentatge
basat en projectes. S ha comprovat la seva gran efectivitat tot i que complica la
formació.

Els alumnes del CITM són bàsicament creadors de continguts.
Alguns alumnes acaben el curs no només autofinançats sinó amb saldo positiu
mercès a la realització, en horari de tarda, de pràctiques en empresa que sovint
acaben amb contractes professionals.

El CITM no té com a objectiu prioritari créixer en nombre d alumnes. Estimen que el
nombre actual és adequat i que permet una formació de qualitat.

Hi ha un bon enfocament al món professional, afavorit per la cultura de la UPC, on la
component pràctica de la formació i la creació de lligams amb el teixit empresarial
estan molt desenvolupats. Un cas especialment important és que l empresa Alucid
Solution, líder mundial en usabilitat, ha triat el CITM per una joint venture de
formació i recerca amb transferència de tecnologia, que s ha materialitzat en la
creació del laboratori d'usabilitat i accessibilitat CITM-ALUCID.

Ja existeixen convenis de col·laboració amb l Ajuntament de Terrassa, i un amb
Foment de Terrassa que facilita als estudiants emprenedors muntar la seva pròpia
empresa. D altra banda, Foment també participa realitzant sessions informatives.

Una aportació del CITM al Parc Audiovisual de Catalunya podria ser dotar-lo de R +
D + i (experimentació, innovació).


