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Objectius del programa

� Enfortir l'aposta de la ciutat pels estudis universitaris, 
consolidar Manresa com a ciutat universitària i 
potenciar la marca Manresa Campus Universitari.

� Reforçar el vincle de la ciutat amb la Universitat.

� Valorar el paper de la Universitat en el 
desenvolupament socioeconòmic del territori.

� Afavorir la cooperació i interacció de les entitats i 
institucions del territori relacionades amb la recerca, 
la innovació i el coneixement.

� Millorar la valoració dels estudis superiors no 
universitaris i treballar per la seva promoció.



Actuacions

� Carnet Campus Manresa

� Coordinadora d’universitaris

� Consell Consultiu Universitat Manresa

� Promoció d’estudis superiors



Carnet Campus Manresa
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Objectiu

� El Carnet del Campus és una iniciativa del Campus 
Universitari de Manresa, liderada per l'Ajuntament.

� Es tracta d'un carnet on empreses, establiments i 
associacions de diferents àmbits poden oferir
productes, serveis o avantages preferents, així com
promocions exclusives dirigides als estudiants
universitaris. 

� El Carnet del Campus vol ser un "carnet per a la 
ciutat" que mostra els beneficis d'estudiar i viure a 
Manresa i pretén reforçar el sentiment de comunitat i 
pertinença al Campus i a la Ciutat per part dels
estudiants universitaris. Amb el Carnet del Campus 
també volem fomentar el clima de ciutat universitària
entre el sector comercial.



Accions

� Recerca de col·laboradors que s'adhereixin al Carnet

� Definició dels serveis municipals i/o universitaris
dirigits als beneficiaris del Carnet (BCUM, Punt
d'informació juvenil, Ateneu les Bases, piscina 
municipal, ...)

� Vinculació de les promocions del Carnet al nou web
del Campus Universitari de Manresa

� Disseny i distribució del Carnet



Coordinadora d’universitaris
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Objectiu

� La Coordinadora d'universitaris agruparà alumnes
dels diferents centres universitaris i desenvoluparà la 
seva activitat més enllà de la universitat, participant
en la gestió i desenvolupament de les activitats del 
Campus Universitari de Manresa. 

� Representarà el col·lectiu universitari a la ciutat i 
tindrà la responsabilitat de participar puntualment
en altres òrgans de participació on se la requereixi.

� Pretenem afavorir la cooperació i coordinació entre 
les diferents universitats de la ciutat, així com
aconseguir una cultura universitària de participació i 
així implicar l'estudiant universitari en projectes de 
ciutat, perquè en passi a formar part.



Accions

� Disseny de la Coordinadora d'universitaris i recerca 
d'estudiants per participar-hi

� Creació de la Coordinadora d'universitaris

� Definició del funcionament i la metodologia de 
treball

� Coorganització de l'acte d'inauguració del curs
universitari

� Organització de la diada cultural 

� Enquestes de valoració sobre els serveis i activitats
que ofereix el Campus (Residència, BCUM, jornada de 
portes obertes, fira de l'estudiant,...)



Consell Consultiu
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Objectiu

� Aquest Consell neix amb l'objectiu de fomentar les 
relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, 
professional, econòmic i territorial i així afavorir la 
implicació de la societat en l'activitat de la 
universitat. 

� Amb aquesta proposta també volem promoure
vincles de col·laboració entre les diferents
universitats de Manresa, centres de recerca i 
educació superior.

� El Consell Consultiu estarà format per persones de 
reconeguda vàlua en diferents àmbits amb l'objectiu
d'assessorar aportant valoracions, idees i propostes.



Accions

� Disseny del Consell Consultiu i recerca de persones 

que en formin part

� Creació del Consell Consultiu

� Definició del funcionament i la metodologia de 

treball

� Valoració continuada dels serveis i activitats del 

Campus universitari (BCUM, Residència, Fira de 

l'estudiant i jornada de portes obertes, Saló de 

l'Ensenyament, acte d'inauguració del curs,...)



Promoció d’estudis superiors
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Objectiu

� L'objectiu principal d'aquesta actuació és prestigiar 
els estudis superiors de la Formació Professional. 
Aquests estudis doten els alumnes de gran 
capacitació tècnica i professional, tot i que, encara 
sovint no gaudeixen del mateix prestigi que els
estudis universitaris.

� Per tal que aquests estudis responguin tant a les 
expectatives dels estudiants com a les necessitats de 
les empreses, l'Ajuntament col·laborarà amb
l'administració educativa per anar-ne revisant l'oferta
i, així, poder adaptar-la millor a la realitat.



Accions

� Presència dels Cicles Formatius de Grau Superior 

(CFGS) a al Fira de l’Estudiant

� Treball en l'àmbit de formació del Pacte de ciutat per

la promoció econòmica i la cohesió social

� Vinculació d'alumnes, docents i professionals

provinents de CFGS a les activitats del Campus 

Manresa

� Difondre l'oferta de CFGS a orientadors laborals i 

educatius


