memòria 2012/2013

Vitalitat i fermesa per a
un projecte engrescador

Una universitat oberta,
atenta, permeable a l’entorn

L’educació universitària és una de les eines principals
per construir un país avançat, amb una societat
cohesionada i una economia competitiva. Manresa
ho sap i aposta de forma clara per l’impuls, la innovació
i el coneixement com a factors clau que han d’ajudar
en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat
i el nostre àmbit d’influència.

Més de 3.000 alumnes de grau i postgrau, més de
500 professors, més de 20.000 serveis assistencials
a la Clínica Universitària: són algunes de les xifres que
donen compte de l’activitat de la Fundació Universitària
del Bages (FUB), durant el curs 2012/2013. I, darrere
les dades, persones, recursos i projectes per construir,
dia a dia, la universitat a Manresa, una universitat oberta
a les idees, atenta al que passa al món, permeable
a l’entorn més proper.

En aquest camí, la FUB és una peça clau en la recerca
de l’excel·lència que sigui capaç de respondre a les
demandes de la societat i de treballar de bracet amb
el teixit empresarial, educatiu i sanitari del territori.
Any rere any, aquesta institució manresana ho fa
amb escreix i exerceix un lideratge fonamental que
li garanteix encarar el futur amb optimisme.
Les dades d’aquesta memòria del curs 2012/2013
confirmen que la FUB continua creixent, amb noves
titulacions, amb número d’alumnes i amb serveis a
la comunitat universitària i a la societat. El nou edifici
de la Clínica Universitària, l’ampliació de l’oferta de
màsters de l’Escola de Formació Contínua, el gran èxit
del servei d’idiomes i intercanvis, la primera promoció
d’estudiants que finalitzen els estudis d’Educació Infantil,
la continuació del campus infantil i del programa
FUB+GRAN o la primera edició dels ‘Diàlegs pel futur’,
són només alguns dels exemples de la gran vitalitat
i fermesa del projecte engrescador de la FUB.
Els propers anys tornaran a ser decisius. La FUB
haurà de continuar lluitant per adaptar-se als canvis
de la societat, buscant el seu encaix en un món que
es mou de pressa. Estem segurs que aquests reptes
els encararà com fins ara, amb un bona gestió del seu
equip directiu i amb el treball i la capacitat d’un
excel·lent cos docent.
El projecte de la federació universitària amb la UVIC
ha de ser també un dels punts forts de la nova etapa
de la FUB. És un repte que necessita de complicitats
i ens ha de posicionar amb força en el context
universitari català.

Oberts a les idees. La posada en marxa del programa
FUB e+i és la punta de l’iceberg d’un treball que ve
de lluny per impregnar tota l’organització d’una actitud
emprenedora, proactiva davant de les oportunitats,
propensa a la innovació. És d’aquesta actitud que neixen
programes per a nous col·lectius, com el FUB+GRAN,
per a majors de 55 anys, l’escola d’estiu per a titulats
en FP o la fira d’experimentació dels estudis d’Educació
Infantil.
Atents al que passa al món. La FUB ha fet un esforç
per adaptar la seva estructura i serveis a la creixent
necessitat d’internacionalització de la universitat.
Així, creix l’activitat del seu servei d’idiomes, amb més
cursos i més estudiants, i creix també el volum i la
intensitat dels intercanvis internacionals, tant entre
l’alumnat com entre el professorat.
Permeables a l’entorn més proper. La FUB renova el seu
compromís social en cada iniciativa pensada per aportar
valor a la comunitat que l’acull: l’activitat assistencial
i de prevenció de la Clínica Universitària, el programa
FUB Universitat Saludable o el Campus Infantil són
només alguns exemples d’aquesta voluntat de ser un
agent clau en el benestar i la qualitat de vida de l’entorn.
Oberts, atents i permeables: aquesta és la recepta
de la FUB per fer més sòlida i profitosa la presència
de la universitat a Manresa, per cercar les millors
aliances per fer-ho possible, per bastir projectes de
futur que obrin nous horitzons, noves possibilitats de fer
més i millor. La memòria que teniu a les mans en recull
els resultats més destacats durant el curs 2012/2013.
Gràcies a totes les persones que els han fet possible.

valentí junyent i torras
Alcalde de Manresa
Valentí Martínez i Espinosa
Director General de la Fundació Universitària del Bages

la fub en xifres
Estudiants
> 1.578 estudiants de grau
	Infermeria: 416
Fisioteràpia: 506
Podologia: 97
Logopèdia: 111
Empresarials: 150
Educació Infantil: 298
> 1.601 estudiants de cursos
de formació contínua
i de postgrau
Estudis
> 6 titulacions de grau
> 3 màsters
> 6 postgraus
> 58 cursos de formació
contínua
> 16 cursos In Company
> 4 cursos de la Universitat
d’Estiu
> 6 jornades
Professorat i PAS
> 285 professors de grau
	Infermeria: 71
Fisioteràpia: 75
Logopèdia: 34
Podologia: 43
Gestió d’empreses: 27
Educació Infantil: 65
> 427 professors de formació
contínua
> 45 persones d’administració
i serveis (PAS)
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EL NOMBRE
D’ESTUDIANTS
DE GRAU DE
LA FUB AUGMENTA,
UN CURS MÉS
UN 80% DELS
TITULATS A LA FUB
TROBA FEINA DEL
QUE HA ESTUDIAT
ELS ESTUDIANTS
DE CIÈNCIES DE
LA SALUT ESTRENEN
NOUS ESPAIS
DOCENTS EQUIPATS
AMB TECNOLOGIA
PUNTERA PER A LA
SIMULACIÓ CLÍNICA

Curs
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Podologia

Logopèdia

Empresarials

Ed. Infantil

Evolució d’alumnes per estudis
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-

2004/2005
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-

2005/2006

137
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-

2006/2007
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-

2007/2008
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530
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-
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-
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2010/2011
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2011/2012
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471

80

115

164

233

2012/2013

416

506

97

111

150

298

Durant el curs 2012/13:
> Món Sant Benet acull
la graduació de la darrera
promoció de diplomats de
la Fundació Universitària del
Bages, 62 en total, en l’inici
d’un curs que serà el primer
en què es completarà la
implantació dels estudis de
grau de quatre anys de durada.
Xavier Ferràs, director de la
Unitat d’Innovació Empresarial
d’ACC1Ó, pronuncia la lliçó de
comiat titulada ‘La innovació
com una actitud vital’.
> Una altra educació és
possible’ és el lema de les
Jornades de Diàlegs Educatius,
que organitzen els estudis
d’Educació Infantil de la FUB
per quart any consecutiu.
El seu objectiu és reflexionar
sobre les alternatives als
models pedagògics actuals.
El catedràtic de Belles Arts
de la Universitat de Barcelona,
doctor en Psicologia i formador
de mestres i professors,
Fernando Hernández, inaugura
les jornades amb la conferència
‘Sabem que s’aprèn amb
sentit’.
> L’emprenedoria col·lectiva
i la cooperació empresarial
és el fil conductor del cicle
de xerrades FUB Empresa,
que se celebra al llarg del curs
2012/2013. Entre altres temes,
s’hi tracta el crowdfunding,
com a nou instrument de
finançament col·lectiu.
> Els estudis d’Educació
Infantil de la Fundació
Universitària del Bages
organitzen una segona edició
de la Fira d’experimentació
per a infants de 0 a 6 anys.
En aquesta ocasió, se celebra
al Museu de la Tècnica de
Manresa, amb la participació
de prop de quatre-cents nens
i nenes, amb les seves famílies.

> Els estudis de Logopèdia
de la FUB organitzen la jornada
per compartir experiències
sobre la col·laboració entre
diferents especialistes en els
tractaments logopèdics. L’acte
coincideix amb el Dia Europeu
de la Logopèdia, que se celebra
el 6 de març. Al llarg d’un matí
de treball, es presenten
diferents iniciatives de
cooperació entre logopedes,
mestres, psicòlegs,
odontopediatres i
otorinolaringòlegs.
> Els alumnes del grau
en Educació Infantil expliquen
contes al Niu de Ciència del
Museu Blau de Barcelona,
per segon any consecutiu.
Són relats que pretenen
provocar la reflexió d’infants
d’entre 0 i 6 anys sobre els
fenòmens naturals i forma
part de l’assignatura ‘Didàctica
de coneixement del medi’.
> L’Escola Universitària de
Ciències de la Salut de la FUB
i CatSalut organitzen la jornada
‘Joves i salut’ per reflexionar
sobre els comportaments
de risc que registra aquest
col·lectiu i per plantejar
estratègies per apropar-los
als recursos sanitaris. És la
dissetena edició d’una jornada
que pretén ser un espai de
debat per als professionals de
la salut de la Catalunya central.
> Els estudis d’Empresa
participen en l’organització
del programa ‘La Universitat
emprèn’, promogut per
l’Ajuntament de Manresa
i que també compta amb
la implicació de l’Escola
Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa
i el centre de suport del Bages
de la Universitat Oberta de
Catalunya. La sala d’actes
de la FUB acull l’acte final,
en què es va fer públic el
veredicte i es van lliurar
els premis.

l’escola de
formació contínua
creix en nombre
d’alumnes,
professors
i activitats
l’eFC encerta
en la seva aposta
per una formació
de postgrau
molt lligada
a la pràctica
professional
el SERVEI D’IDIOMES
I INTERCANVIS,
augmenta la seva
oferta d’estudis
i PROMOU ESPAIS
DE RELACIÓ
INTERNACIONAL
PER A PROFESSORAT
I ALUMNAT

Durant el curs 2012/13:
> L’Escola de Formació Contínua
de la FUB estrena dues propostes
formatives en format de màster:
el Màster d’Anestesiologia,
Reanimació i Terapèutica
del Dolor i el de Teràpia Manual
del Sistema Musculoesquelètic,
que se sumen al que ja s’havia
implantat el curs anterior en
Emergències Extrahospitalàries.
Tots els casos són fruit d’una
evolució i consolidació de
postgraus previs.
> Itineraris formatius per
a persones majors de 55 anys
i formació continuada per a
titulats en formació professional
són dues línies de treball noves
que l’Escola de Formació
Contínua posa en marxa
durant el curs 2012/2013.
En tots dos casos, es fa amb
la complicitat d’agents del sector:
la Coordinadora de Jubilats
i Pensionistes de Manresa
i SECOT, en el primer cas;
i de la Fundació Lacetània
i l’escola Joviat, en el segon.
> La col·laboració entre l’Escola
de Formació Contínua de la FUB,
Prevint, Mútua Intercomarcal i
l’Institut de Fisiologia i Medicina
de l’Art-Terrassa permet
organitzar la primera edició
de la Jornada de la Salut dels
Músics, una proposta formativa
que pretén sensibilitzar sobre
els riscos de les professions
vinculades a la pràctica musical
i donar a conèixer els mitjans
per prevenir-los.
> Els alumnes del màster
en Emergències Extrahospitalàries
i els del curs d’Accidents de
Múltiples Víctimes i Catàstrofes
participen en un simulacre
d’emergència en un local d’oci
nocturn. Mobilitza prop de
200 persones entre alumnes,
voluntaris caracteritzats de ferits
i personal de protecció civil
i d’atenció sanitària.

> La sala d’actes de la FUB
acull un acte de reconeixement
dels 146 alumnes de cursos
de postgrau i màster del curs
2012/2013, entre els quals
hi ha, per primera vegada,
els participants al programa
FUB+GRAN, específic ament
pensat per a majors de 55 anys.
Jordi Pigem, filòsof i escriptor,
fa la lliçó de comiat, que duu per
títol ‘Participar en la construcció
d’un nou món’.

Resum de l’activitat acadèmica de l’EFC
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-
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Postgraus

Cursos

3
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1.050

3
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3
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Evolució del nombre d’alumnes
i hores de formació contínua
12-13

1.601

11-12
10-11
09-10

1.783
1.849
2.240

5.203 h
5.046 h

3.735 h

4.124 h

U. Estiu In Company

SERVEI D’IDIOMES i intercanvis
> El Servei d’Idiomes
de la FUB creix en oferta
i en horaris. A les classes
de migdia, s’afegeix l’oferta
de tarda-vespre, pensada
per a un perfil d’alumne
que treballa.
> L’Assígnia Manresa
i el Servei d’Idiomes
de la FUB es posen d’acord
per organitzar un curs
específicament pensat per
als jugadors estrangers del
club. Es tracta de classes
d’espanyol en què es fa
un èmfasi especial en
la terminologia i el lèxic
específic del món del bàsquet.
L’objectiu és que els
participants adquireixin
coneixements que els
permetin comunicar-se amb
fluïdesa i desenvolupar-se,
tant en el seu dia a dia
professional com en les
activitats de la vida quotidiana.

> Dues professores dels
estudis de Ciències de la Salut
de la FUB, les infermeres
Sara Tor i Montse Vila,
participen en la setmana
internacional ‘Family nursing
and cultural diversity of
nursing’, que organitza
la Tampere University of
Applied Sciences. Aquesta
estada és fruit de la relació
més àmplia i continuada
entre la FUB i aquesta
universitat finlandesa
per facilitar experiències
internacionals tant a docents
com a alumnat.

Evolució de l’activitat del Servei d’Idiomes de la FUB

> La coordinadora
d’intercanvis de Fisioteràpia,
Griselda González, realitza una
mobilitat docent a la University
College UCC (Dinamarca)
amb la finalitat d’impartir un
seminari d’Ergonomia i signar
un nou conveni per a l’alumnat
de la FUB.

15 OUT

> Una vintena d’estudiants
d’Educació Especial de la
Slippery Rock University
de Pennsylvania (EUA) visiten
la FUB on tenen ocasió
d’intercanviar experiències
i punts de vista amb experts
en aquesta matèria. Es fa
en el marc d’una conferènciadebat per tractar sobre els
recursos i l’enfocament
d’aquest àmbit de treball
pedagògic, tant a Catalunya
com als Estats Units.
> Un grup d’11 estudiants
d’Infermeria de la University
of de Miami, acompanyats
d’un professor, fan una estada
de pràctiques a Catalunya,
acollits per la FUB. Al llarg
de dues setmanes, tenen
ocasió de conèixer el
funcionament del sistema
sanitari català, en els diferents
entorns de treball infermer
que es poden trobar en
un hospital.

Curs

Cursos

Alumnes

Professors

2010/2011

4

93

3

2011/2012

10

166

6

2012/2013

24

352

12

Alumnes en programes d’intercanvi
15 IN
Infermeria 13
Fisioteràpia 2

Infermeria 6
Fisioteràpia 7
Eduació infantil 2

Tipologia de l’alumnat

Alumnes de grau
de la FUB
37,2%

Personal i professorat
de la FUB
7,1%

serVei
D’iDiomes
De lA FUB

CURSOS InTEnSIUS D’IDIOMES

Anglès, FrAncès, AlemAny i itAlià
MATRÍCULA ObERTA A WWW.fUb.EDU

Persones
externes a la FUB
51,4%

Personal
d’institucions
vinculades a la
FUB i exalumnes
4,2%

LA CLÍNICA
UNIVERSITÀRIA
CREIX EN ACTIVITAT
ASSISTENCIAL
I DOCENT AMB
EL NOU EDIFICI
DE 3.500 m2
NOUS SERVEIS
D’ASSESSORAMENT
DIETÈTIC I
NUTRICIONAL
I D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
SE SUMEN
A L’OFERTA
ASSISTENCIAL
DE LA CLÍNICA
UNIVERSITÀRIA
NOUS ACORDS
PERMETEN POSAR
L’EXPERTESA
DE LA CLÍNICA
UNIVERSITÀRIA
AL SERVEI DE
LA SALUT DE
LA POBLACIÓ

activitats 2012/13:
> La Clínica Universitària
(CU+) estrena nou edifici de
3.500 m2 amb l’inici del curs
2012/2013; és un equipament
assistencial especialitzat
en Fisioteràpia, Logopèdia
i Podologia, que acull també
l’activitat docent pràctica dels
estudis de Ciències de la Salut
de la FUB. Un centenar de
persones participen a la
jornada de portes obertes,
durant la qual visiten els
diferents espais, d’entre
els quals destaquen el bloc
quirúrgic per a cirurgia
ambulatòria amb quiròfan i
sala de reanimació, la consulta
d’exploració biomecànica
o les aules equipades per
a simulació clínica.
> Les noves instal·lacions
de la Clínica Universitària
permeten ampliar el ventall de
serveis assistencials amb dues
especialitats: l’assessorament
dietètic i nutricional i l’atenció
psicològica. Igual que els
serveis de Fisioteràpia,
Podologia i Logopèdia,
s’integren en el treball
interdisciplinari de l’equipament
per oferir solucions de salut
integrals als pacients.
> Les tres escoles de Sant
Joan de Vilatorrada s’afegeixen
per primera vegada al
Programa de Detecció Precoç
de Problemes de Salut en
Escolars (PDP). S’afegeixen
a les de Manresa i Artés,
que ja hi havien pres part
en edicions anteriors.

> La FUB i la Fundació Althaia
amplien el seu conveni de
col·laboració per incloure
el desplegament conjunt
del potencial del bloc quirúrgic
de la Clínica Universitària com
a equipament assistencial/
docent.
> La Clínica Universitària
consolida i amplia el seu paper
com a proveïdor de serveis
assistencials per a la sanitat
pública catalana. Així, renova
el contracte amb CatSalut
per a la prestació del servei
públic de Logopèdia i hi afegeix
l’atenció podològica a les
persones afectades de diabetis.
> La Clínica Universitària
i el Club Atlètic Manresa
arriben a un acord per treballar
conjuntament en la prevenció
de lesions entre els esportistes
d’aquesta entitat.
La iniciativa inclou xerrades
de sensibilització per a atletes,
pares i entrenadors;
exploracions podològiques;
valoració biomecànica de
l’extremitat inferior; i anàlisi
de la marxa i de la carrera,
entre altres. En la mateixa línia
de serveis de salut al servei
de l’activitat física, també signa
un conveni de col·laboració
amb el Club Esportiu
Santfruitosenc.

Activitat assistencial de la Clínica Universitària
servei de podologia

Visites
Pre/post

Cirugies

Total

275

123

30

2.340

1.723

---

820

79

2.622

3.058

275

943

109

4.962

Exploracions

Quiropòdies

Servei Podologia CU+

577

1.335

Prestació
de serveis
a tercers

--577

Unitat

Suports
plantars

servei de logopèdia
Unitat

Visites

Sessions

Total

47

1.149

1.196

CATSALUT
Bages-Solsonès

489

13.075

13.564

Prestació de serveis
a tercers

---

672

672

536

14.896

15.432

Servei de logopèdia
de la CU+

servei de FISIOTERÀPIA

programa de detecció precoç de problemes de salut en escolars

Visites

Sessions

Total d’actes

56

1.076

1.132

PDP

Servei de Dietètica i Nutrició
Visites

Tallers en grup

Xerrades/Activitats

48

38

2

Servei d’Atenció Psicològica

Infants

Exploracions

Escoles

Municipis

2004/2005

639

827

6

1

2005/2006

913

1.247

9

3

2006/2007

1.066

1.403

12

3

2007/2008

1.320

1.705

17

5

2008/2009

1.282

1.652

15

4

2009/2010

1.254

1.658

17

5

2010/2011

1.196

1.517

16

2

Visites

Grups de teràpia

2011/2012

1.118

1.452

16

3

21

1

2012/2013

1.186

1.598

17

3

Total

9.974

13.059

---

---

Activitat docent a la Clínica Universitària
Estudis

Hores de docència
teoricopràctica a
la CU+

Hores de pràctiques
amb pacients
a la CU+

Total

Grau en Infermeria

1.240

---

1.240

Grau en Fisioteràpia

3.954

550

4.504

Grau en Logopèdia

35

2.102

2.137

Grau en Podologia

426

1.530

1.956

Post. Ciències Salut

1.701

---

1.701

Total

7.356

4.182

11.538

la fub, CREIX EN SERVEIS A LA COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA I A LA SOCIETAT
FUB Universitat Saludable

Edicions FUB

> Un miler de persones participen en
les activitats de la III Setmana del Cor,
que coordina la FUB i en la qual
col·laboren una vintena d’institucions
del Bages. El lema d’aquesta edició
és ‘Cuidem el cor en família’ i compta
amb el patrocini de l’empresa Avinent.

> La FUB s’estrena com a entitat
editora amb la publicació del ‘Manual
de accidentes de múltiples víctimas
y catástrofes’, elaborat per quinze
professionals que imparteixen el Màster
d’Emergències Extrahospitalàries i
del curs Accidents de múltiples víctimes
i catàstrofes, sota la coordinació de la
doctora Susanna Simó. La presentació
del llibre compta amb la participació de
l’escriptora Isabel Clara Simó, que sovint
recorre a Susanna Simó, la seva neboda,
per assessorar-se en temes sanitaris
per a les seves novel·les. Com a padrina
de l’acte de presentació del llibre, Isabel
Clara Simó parla sobre la relació entre
medicina i literatura.

> La FUB posa en marxa el programa
FUB+GRAN, un itinerari formatiu
específicament pensat per a persones
majors de 55 anys. Els seus continguts
s’orienten a entendre el funcionament
del món actual, a incorporar hàbits
d’aprenentatge al llarg de tota la vida
i a fomentar una relació positiva i
enriquidora amb un mateix i amb
els altres. Hi prenen part una vintena
d’alumnes.
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> La FUB organitza la primera edició
de la Setmana de la Universitat
Saludable, que inclou més de 18 activitats
i que implica més d’una vintena d’entitats
i institucions del Bages. El principal
objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar
l’adopció d’hàbits de vida saludables
entre la comunitat universitària i el
sorgiment d’agents difusors d’aquest
estil de viure.

> L’Ajuntament de Manresa, la delegació
del Bages de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), el diari Regió7 i la FUB
organitzen la primera edició dels ‘Diàlegs
pel futur’. Els diàlegs constitueixen
una nova plataforma i espai de debat
per reflexionar sobre els principals reptes
que ha d’afrontar el teixit econòmic
i cívic. En aquesta primera edició, els
Diàlegs se centren en la importància
dels valors i del capital humà sota el títol
‘Els valors són capital’.

Fundació Universitària del Bages

> La FUB organitza l’acte central a
Catalunya del Dia Mundial de l’Activitat
Física. Ho fa en col·laboració amb
la Secretaria General de l’Esport i el
Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya. Catalunya s’adhereix per
quart any a aquesta iniciativa que té per
objectiu promoure l’activitat física com a
element fonamental de salut i benestar.

> La FUB posa en marxa el programa
FUB e+i, destinat a difondre i promoure
la cultura de l’emprenedoria i de la
innovació tant dins com fora de l’àmbit
universitari. Les activitats i serveis
inclosos en aquest programa s’adrecen
a tres col·lectius diferents: els alumnes
de grau, tant de Ciències Socials com
de Ciències de la Salut; la comunitat FUB
(professorat i personal d’administració
i serveis); i el teixit empresarial de
la Catalunya Central. Inclou accions
d’assessorament i consultoria i de
formació, però també iniciatives de
reflexió, sensibilització i dinamització.

Edicions FUB

> La III Marató Universitària de Donació
de Sang aconsegueix 182 donacions
i supera amb escreix el volum de les
edicions anteriors. Gairebé la meitat,
eren de persones que donaven sang
per primera vegada. Les instal·lacions de
la FUB acullen aquesta iniciativa conjunta
del Banc de Sang i de Teixits i els centres
universitaris de Manresa.

Campus infantil
> Una trentena d’infants participen en
la segona edició del Campus infantil que
organitzen els estudis d’Educació Infantil
de la FUB. S’adreça a nens i nenes entre
3 i 8 anys i aprofita el joc per fomentar
l’adquisició d’hàbits saludables. Compta
amb el suport i l’assessorament de la
Fundació Alícia.
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LA FUB EXPLORA NOUS REPTES PER FER MÉS SÒLIDA
I AMBICIOSA L’APOSTA UNIVERSITÀRIA DE MANRESA
26 gener de 2013
> El President de la Generalitat, Artur
Mas, visita les instal·lacions de la FUB,
amb la voluntat de conèixer de primera
mà el projecte universitari manresà i
el nou edifici de la Clínica Universitària.
26 FEBRER 2013
> L’Associació de Centres Adscrits
a Universitats Públiques de Catalunya
celebra la seva assemblea constituent
a la seu de la FUB. Els seus objectius
són posar en valor el paper dels seus
membres dins del sistema universitari
català, participar activament en els
òrgans on es prenen decisions que els
afecten i contribuir a una definició més
clara, transparent i operativa del marc
de relacions amb la resta d’institucions
universitàries. La FUB n’assumeix
la presidència.
3 ABRIL 2013
> El Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona visita les instal·lacions de la FUB i es reuneix amb els
membres del Comitè de Direcció i el
president del Comitè Executiu, Antoni
Llobet, amb els quals comenta els
projectes de futur del centre universitari manresà. També repassen la
trajectòria que ha seguit la Fundació
des de la seva creació, fa més de vint
anys, tant pel que fa al seu creixement
progressiu en activitat docent, com a
l’impuls a iniciatives complementàries
i diferenciadores com la Clínica
Universitària.
25 ABRIL 2013
> Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca; Josep M. Vila d’Abadal,
alcalde de Vic i president de la Fundació
Universitària Balmes (entitat titular de
la Universitat de Vic); i Valentí Junyent,
alcalde de Manresa i president de
la Fundació Universitària del Bages,
signen l’acord per a la creació d’una
estructura universitària federada entre
les dues institucions. Aquest acord
respon a la voluntat de totes dues

institucions de desenvolupar un nucli
estable de col·laboració per explorar
i aprofitar sinergies que permetin
consolidar i millorar les respectives
ofertes docents i les activitats de recerca i de transferència de coneixement.
Destaquen de manera especial:
la coordinació de les ofertes docents
de grau i màster; la cooperació del
personal docent i investigador a l’hora
d’impartir titulacions oficials; l’elaboració d’una política de formació continuada conjunta; o l’impuls conjunt dels
programes formatius d’estiu o els que
s’adrecen a la gent gran.
2 MAIG 2013
> Antoni Castellà, Secretari
d’Universitats i Recerca visita les instal·lacions de la Clínica Universitària.
L’acompanyen l’alcalde de Manresa
i president del patronat de la FUB,
Valentí Junyent, i els regidors de
l’Ajuntament de Manresa, Antoni Llobet
i Sílvia Gratacós, a més dels membres
del Comitè de Direcció de la FUB.
9-10 MAIG 2013
> El Director General de la FUB,
Valentí Martínez, participa en la coordinació del VI Congreso de Fundaciones
Universitarias y Fundaciones Universidad Empresa, dedicat als nous reptes
de la universitat i el seu impacte en
les fundacions universitàries. Se celebra a San Lorenzo del Escorial i divideix les seves reflexions en dos àmbits:
el nou model d’organització universitària i els nous cursos universitaris
massius i gratuïts.
27 MAIG 2013
> La FUB lliura els guardons de
la dotzena edició dels Premis de
Recerca de Batxillerat. S’hi presenten
un total 61 treballs, procedents d’arreu
de la geografia catalana. L’acte compta
amb la participació del científic manresà Pere-Joan Cardona, que pronuncia
la xerrada ‘Malfia si tot surt perfecte’.
També hi és present la Dra. Marta

Otero, vicerectora de Recerca de
la Universitat de Vic. L’objectiu dels
premis és incentivar, promoure i
reconèixer l’esforç que fan els alumnes
dels instituts i centres d’ensenyament
secundari en l’elaboració d’aquest
treball, que és obligatori per a tots
els estudiants de batxillerat.
17 JUNY 2013
> La Fundació Universitària del Bages
(FUB) reforça la seva estructura de
direcció amb la incorporació de Miquel
Rodríguez Planas com a gerent amb
responsabilitat sobre les àrees economicofinancera, d’infraestructures i
serveis i de sistemes d’informació.
La creació d’aquesta figura respon
a una de les mesures previstes pel
Pla estratègic de l’entitat per al període
2011-2015.
27 JUNY 2013
> Pere Fons, patró i antic director
general de la Fundació Universitària
del Bages, s’incorpora com a membre
del Consell Consultiu de la Fundació
Universitària Balmes. La reunió se
celebra sota la presidència d’Antoni
Castellà, secretari d’Universitats
i Recerca.
25 JULIOL 2013
> El Patronat de la Fundació Universitària del Bages aprova el contracte
per a la creació d’una Estructura
Universitària Federada amb la Fundació Universitària Balmes, titular formal
de la Universitat de Vic. El document
aprovat preveu la creació de diferents
comissions de treball per donar contingut a la nova estructura universitària
federada: per a la integració acadèmica, per als aspectes tècnics de l’adscripció i desadscripció, per a la formació continuada, per a la qualitat i
l’avaluació, per a la recerca i transferència de coneixement i per a l’ús
d’instal·lacions i serveis comuns.
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