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5.9 Entrevista a En Juan Antonio Gallardo León, Director de l Escola
Universitària d Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa

1 de març de 2007, EUETIT (Terrassa)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

L'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT) és un
centre de la Universitat Politècnica de Catalunya fundat l'any 1902 amb seu al
Campus que aquesta Universitat té a la ciutat de Terrassa. L'Escola té una àmplia
experiència en el camp de la formació en enginyeria tècnica, i imparteix actualment 6
titulacions universitàries de primer cicle (3 anys), entre les quals la d Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, dins l Àrea d'Enginyeria
Tècnica de Telecomunicacions.

L'Escola és part activa del Campus de la UPC a Terrassa, el projecte del qual forma
part dels plans estratègics tant de la ciutat de Terrassa com de la pròpia UPC.

Són l únic centre públic en oferir la titulació d Enginyeria Tècnica de
Telecomunicació, especialitat en So i Imatge (el centre competidor en l àmbit privat
és la Universitat Ramon Llull).

Els estudiants que entren ho fan en primera opció (component vocacional) i la nota
de tall és la més alta de les enginyeries de telecomunicacions. Procedeixen de tot
Catalunya i també de fora.

L objectiu estratègic és convertir-se en referència en l àmbit català per al sector
audiovisual.

El 1991 va aprofitar-se la modificació del pla d estudis de l Enginyeria Tècnica de
Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, per incorporar-hi la possibilitat de
realitzar una intensificació en la creació de continguts en l entorn multimèdia. Aquest
fet é conseqüència de la necessitat d evolucionar d un perfil tècnic pur cap a un perfil
que incorpori també una component artística-creativa. Els estudiants han respost
positivament, com demostren els projectes multimèdia de final de carrera. En
qualsevol cas, donada la integració de mitjans, la tendència d aquest perfil és
esdevenir un enginyer de telecomunicacions en sistemes audiovisuals (no ja en so i
imatge ), la qual cosa suposaria un gran salt qualitatiu i consolidaria aquesta
incipient incorporació de la component creativa o de continguts a la dimensió
tecnològica de l especialitat.

També s ha volgut incentivar l esperit emprenedor de l estudiant: a banda de
l assignatura obligatòria de gestió ( Economia i gestió d'empresa ), s ofereixen
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intensificacions en gestió, màrqueting i qualitat. ( Gestió del negoci , Màrqueting
industrial ,  i Desenvolupament de projectes empresarials. Gestió de la qualitat ).

Veu molt positivament la constitució del Parc Audiovisual de Catalunya.

Objectius a desenvolupar amb el PAC:

 

Realització de pràctiques (en aquests moments, l absència de platós ja ha
comportat la necessitat de dur a terme pràctiques a les instal·lacions de Canal
Terrassa TV).

 

Desenvolupament de la transferència de tecnologia / coneixement amb les
empreses del parc

 

Realització de projectes de recerca conjunts (universitat-empresa). És un
objectiu encara difícil d aconseguir donada la manca de tradició en aquests
projectes conjunts i en el pas de la recerca bàsica a l aplicada i al
desenvolupament. Tanmateix, s han desenvolupat ja projectes per empreses
com Vilaweb TV o Sony.


