memòria 2013/2014

la fub en xifres
Un projecte universitari
que ens enforteix
Deixem enrere el curs 2013-2014 i és l’hora de
fer balanç, de valorar els resultats de l’activitat
de la Fundació Universitària del Bages, un any
en què hem fet un pas definitiu en la creació d’una
estructura universitària conjunta amb la Universitat
de Vic-Universitat Central de Catalunya que ens
ha d’ajudar a millorar l’oferta d’estudis superiors
i posicionar-nos amb força en el context universitari
català.
En la recerca d’aquest objectiu, la FUB juga un paper
cabdal ja que concentra bona part de l’aposta
universitària de la nostra ciutat. Al llarg dels anys,
ha crescut la quantitat i la qualitat dels estudis superiors
que imparteix i s’ha dotat d’unes infraestructures
modernes per assegurar una bona preparació dels
professionals que s’hi formen. Ha estat una inversió
important en coneixement que, al capdavall, voldríem
que es traduís en noves generacions de persones
que contribuiran al progrés col·lectiu de manera
activa i decidida.
La memòria que teniu a les mans recull xifres i
informacions que donen compte d’una universitat
que s’ha consolidat en número d’alumnes i que no
ha parat de créixer en serveis, d’eixamplar horitzons,
de bastir nous projectes i d’adaptar la seva estructura
a les necessitats de l’entorn més proper.
Des de l’Ajuntament valorem els resultats assolits i
apostem per continuar potenciant el paper de la nostra
ciutat en l’àmbit universitari, sabedors que és el garant
d’un futur que encarem amb optimisme.

valentí junyent i torras
Alcalde de Manresa

La FUB, oberta
al coneixement,
compromesa
amb la societat
Més de 4.000 estudiants s’han format a la Fundació
Universitària del Bages durant el curs 2013-2014.
Joves que tot just han començat a construir el seu futur;
professionals que volen especialitzar-se i posar al dia
els seus coneixements; gent gran que torna a les aules
per no deixar d’aprendre; persones de totes les edats
que necessiten millorar el seu domini d’idiomes.
Un alumnat ben divers que troba a la nostra institució
l’aixopluc a les seves ganes d’aprendre, de créixer
professionalment, d’explorar nous horitzons del
coneixement; un aixopluc amb segell universitari,
fet de rigor acadèmic, de curiositat científica, d’actitud
crítica, d’obertura a punts de vista plural.
Hem obert les portes a aquesta població diversa perquè
és el nostre compromís principal: assegurar una oferta
formativa universitària de qualitat a la ciutat. Però
sabem que no n’hi ha prou. Per això, al mateix temps,
hem treballat intensament per continuar essent una
universitat compromesa amb l’entorn, que participa,
que lidera projectes, que és motor de desenvolupament
local. Iniciatives com el programa Prèmium del grau
en Gestió d’Empreses, la Fira d’Experimentació dels
estudis d’Educació Infantil, els acords amb empreses
tecnològiques per a formació de postgrau especialitzada
en Ciències de la Salut o les beques FUB-La Caixa per
a estudiants amb pocs recursos econòmics són diferents
exemples de la capacitat de la FUB per bastir aliances
amb i des del territori en benefici de la comunitat.
I, en aquest entramat d’aliances, l’acord de federació
amb la Fundació Universitària Balmes, titular de la
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
mereix una consideració especial. La seva signatura
ha plantejat un escenari nou amb un munt de
possibilitats de creixement i diversificació per explorar.
Els primers mesos de treball conjunt ja han donat els
seus primers fruits, en forma d’una oferta conjunta per
a la Universitat d’Estiu o del llançament del MBA que Vic
i Manresa feia temps que necessitaven. Sumar ens
ha permès fer aquest pas endavant, el primer de molts,
un més en aquesta cursa de fons que la FUB corre
des de fa gairebé 25 anys.

Valentí Martínez i Espinosa
Director General de la Fundació Universitària del Bages

Estudiants
> 1.546 estudiants de grau
	Infermeria: 437
Fisioteràpia: 516
Podologia: 95
Logopèdia: 93
Gestió d’empreses: 134
Educació Infantil: 271
> 2.591 estudiants de cursos
de formació contínua
i de postgrau
Màsters i postgraus: 162
	Idiomes: 512
Cursos d’especialització: 		
1.917
FUB+GRAN: 75
Estudis
> 6 titulacions de grau
> 4 màsters
> 13 postgraus
> 109 cursos de formació
contínua
> 26 cursos In Company
> 8 cursos del programa 		
FUB+GRAN
Professorat i PAS
> 327 professors de grau
> 584 professors de formació
contínua
> 47 persones d’administració
i serveis (PAS)
> 26 professionals a la Clínica
	Universitària

Evolució d’estudiants a la FuB
(1998-2014)
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LES AULES
ACULLEN PONENTS
DE PRESTIGI
QUE ACOSTEN
LA PROFESSIÓ
ALS ESTUDIANTS.

Durant el curs 2013/14:
> Inés Bustos, reconeguda
fonoaudiòloga i pedagoga,
professora col·laboradora del
Grau en Logopèdia i autora de
nombroses obres sobre la veu,
presenta el llibre Intervención
logopédica en trastornos de la
voz, a la sala d’actes de la FUB.
> La jornada La intervenció
en el llenguatge serveix per
celebrar el Dia Europeu de
la Logopèdia a la FUB. Quatre
logopedes de diferents àmbits
(sanitari, suport en centres
educatius a alumnat amb
deficiències auditives, centres
d’educació especial i consulta
privada) hi exposen diferents
experiències d’intervenció.

LA RELACIÓ ENTRE
UNIVERSITAT I
EMPRESA S’ESTRENY
AMB DIFERENTS
INICIATIVES DE
COOPERACIÓ.

> Juanjo Brau, cap dels
fisioterapeutes del Futbol
Club Barcelona, parla sobre
les sortides laborals del Grau
en Fisioteràpia i els seus
diferents àmbits d’intervenció,
especialment pel que fa al
binomi activitat física i salut,
en una xerrada a la sala d’actes
de la FUB.

ELS ESTUDIS
SURTEN DE LES
AULES I APROPEN
LA SEVA ACTIVITAT
A LA SOCIETAT.

Curs

Infermeria

Fisioteràpia

Podologia

Logopèdia

Gest. Empreses

Ed. Infantil

Evolució d’alumnes per estudis

2004/2005

117

471

153

72

180

-

2005/2006

137

493

116

90

151

-

2006/2007

181

537

87

113

134

-

2007/2008

224

530

75

124

149

-

2008/2009

230

502

81

134

163

-

2009/2010

234

502

92

138

163

82

2010/2011

299

497

81

145

173

163

2011/2012

318

471

80

115

164

233

2012/2013

416

506

97

111

150

298

2012/2013

437

516

95

93

134

271

> Els estudis de Gestió
d’Empreses posen en marxa
el nou programa Prèmium,
que té com a finalitat millorar
la preparació dels alumnes
per a l’entorn professional que
els ha d’acollir un cop acabin
els estudis. Posa l’accent en
la internacionalització i en
el coneixement d’idiomes,
a més d’intensificar el contacte
dels alumnes amb el teixit
empresarial.
> L’eurodiputat i economista
Ramon Tremosa apadrina la
presentació del llibre Economia
del Dr. Jordi Franch, professor
dels estudis d’Empresa. Durant
l’acte, que se celebra a la sala
d’actes de la FUB, Tremosa
pronuncia la conferència
Austeritat, precondició del
creixement.

> PIMEC Joves Catalunya
Central organitza una jornada
sobre innovació i diferenciació
conjuntament amb els estudis
d’Empresa de la FUB. L’objectiu
és afavorir la relació entre el
món acadèmic i el dia a dia
dels emprenedors i joves
empresaris del territori.
> El pedagog italià, Francesco
Tonucci, omple el teatre
Kursaal de Manresa amb la
xerrada Una ciència per als
nens o una ciència dels nens?.
L’acte serveix, també, per
presentar el llibre
Experimentar, quin repte!,
un recull de les propostes
elaborades per alumnes
de tercer curs del Grau
en Educació Infantil en el marc
de l’assignatura ‘Didàctica
de coneixement del medi’.
> La Fira d’Experimentació
arriba a la tercera edició
ampliant la tipologia d’activitats
adreçades a infants de 0 a 6
anys. Als jocs de ciència que
es proposaven en les dues
edicions anteriors, s’hi
afegeixen jocs matemàtics.
> Les cinquenes jornades
Diàlegs Educatius analitzen
com millorar la documentació
del treball quotidià de l’escola
i com fer visible l’educació.
Entre els experts que hi
participen, hi ha Alfredo
Hoyuelos, Doctor europeu
en Filosofia i Ciències de
l’Educació, professor de
la Universitat Pública de
Navarra i coordinador dels
Talleres de Expresión de las
Escuelas Infantiles Municipales
de Pamplona.

MÉS ALUMNES
PER A CURSOS MÉS
LLARGS A L’EFC.
L’EFC PORTA
LA SEVA EXPERTESA
A ANDORRA I LES
ILLES BALEARS.
L’ACORD FEDERATIU
AMB LA UVIC-UCC
PERMET DISSENYAR
EL PRIMER MBA
PROPI.

Durant el curs 2013/14:
> L’Escola de Formació Contínua
de la FUB, juntament amb
l’empresa Avinent, acosten
la tecnologia 3D als protèsics
dentals amb una proposta
formativa singular pensada per
introduir aquests professionals
en el disseny dental assistit
per ordinador amb tecnologia
CAD-CAM. L’especificitat del
curs i la inexistència d’ofertes
formatives similars a l’Estat
espanyol atreu alumnes de
diferents punts de la Península,
com ara el País Valencià, Castella,
Cantàbria o Euskadi.
> La segona edició de la Jornada
de la Salut dels Músics es
consolida com un espai de
formació i debat al voltant
de les bones pràctiques dels
professionals de la música
en l’àmbit de la salut laboral.
En aquesta ocasió, a més de
Prevint, Mútua Intercomarcal
i l’Institut de Fisiologia i Medicina
de l’Art-Terrassa hi col·labora
l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC).
> Una vintena de professionals
de la salut, la majoria
especialistes en obstetrícia
i ginecologia, participen en un
Postgrau de Reeducació del Sòl
Pelvià a Mallorca, en la primera
activitat conjunta entre l’Escola
de Formació Contínua i el Col·legi
Oficial d’Infermeria de les Illes
Balears (COIBA).
> Set secretaris de les onze
Denominacions d’Origen de vins
catalanes participen en una
sessió de lideratge impartida
pel director general de la FUB,
Valentí Martínez.
> La FUB posa en marxa un
Postgrau en Perfeccionament
Directiu a Andorra en
col·laboració amb el Servei
Andorrà d’Atenció Sanitària
i la Universitat d’Andorra.
S’adreça a professionals del
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
que assumeixen tasques de
responsabilitat i de gestió
d’equips de persones en centres
i serveis de salut.

SERVEI D’IDIOMES i intercanvis
> Els campus de Vic i Manresa
de la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya
dissenyen conjuntament un MBA,
que s’ha de posar en marxa el
curs 2014-2015. És la primera
activitat conjunta, fruit de la
federació que ha donat lloc a la
nova estructura universitària.

Resum de l’activitat acadèmica de l’EFC
EU
Ciències
de la Salut

Activitats

EU
Ciències
Socials

Activitats

Idiomes

Activitats

Alumnes
Hores

Alumnes
Hores

Alumnes
Hores

Altres

Activitats
Alumnes
Hores

total

Activitats
Alumnes
Hores

Jornades

Total

5
115
64

5
209
12

73
1.070
2.998,5

4
-

10
164
272

2
29

41
683
1.102

17
350
1.380

7
72
420

11
90
390

-

35
512
2.190

-

9
113
15

-

-

2
13
-

11
326
15

13
91
1.354

92
1.523
2.574

16
86
426,5

26
669
726

9
451
0

160
2.591
6.305,5

Màsters

Postgraus

Cursos

4
71
1.225

5
65
994

49
596
709

5
14
6,5

-

8
26
360

17
464
470

-

-

4
71
1.225

Evolució del nombre d’alumnes
i hores de formació contínua
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10

2.591
1.601

U. Estiu In Company

> El Servei d’Idiomes de
la Fundació Universitària
del Bages diversifica la seva
oferta formativa amb nous
cursos monogràfics que
amplien el ventall de
possibilitats per iniciar-se
o millorar el coneixement
d’idiomes estrangers.
Destaquen Supercharge
Your English, per fomentar
i mantenir l’autonomia
comunicativa d’alumnes
amb un nivell alt de domini
de l’anglès; Improve your
communication skills, per
millorar l’expressió oral
en diferents situacions
socials i professionals;
i Slow English, per iniciar-se
en l’aprenentatge de la llengua
anglesa o bé consolidar
coneixements bàsics de
l’idioma en un ambient
relaxat i distès.

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

WWW.FUB.EDU

Cursos

Alumnes

Professors

2010/2011

4

93

3

2011/2012

10

166

6

2012/2013

24

352

12

2012/2013

35

512

14

Tipologia de l’alumnat

Alumnes de grau
de la FUB
33,78%

Personal i professorat
de la FUB
6,05%

> Un grup d’11 alumnes
d’Infermeria de la University of
Miami (Estats Units d’Amèrica)
participen en un intercanvi de
pràctiques de dues setmanes.
> La FUB rep la visita de
12 estudiants de Fisioteràpia
de la University College of
South Denmark. La jornada
inclou un recorregut per les
instal·lacions de la FUB i la
CU+, una presentació del
funcionament de la fisioteràpia
al Centre Hospitalari de
Manresa i un grup de treball
i discussió entre l’alumnat
visitant i l’alumnat dels estudis
de fisioteràpia de la FUB.

Curs

servei
d’idiomes
de la fub

servei
d’idiomes
de la fub

Personal
d’institucions
vinculades a la
FUB i exalumnes
4,68%

Persones
externes a la FUB
55,46%

anglès
francès
alemany
italià
català

Alumnes en programes d’intercanvi
matrícula oberta a WWW.FUB.EDU
De l’1 al 22 de setembre de 2013

15 IN
Infermeria 5
Fisioteràpia 9
Educació infantil 1

28 OUT

1.783

Infermeria 16

1.849

Fisioteràpia 6
2.240

Podologia 1
Logopèdia 1
Gestió d’Empreses 2
Educació infantil 2

LA CU+ INTENSIFICA
ELS ACORDS DE
COL·LABORACIÓ
AMB EMPRESES
DEL TERRITORI.
MÉS ACTIVITAT
ASSISTENCIAL
A LA CU+, AMB
UN NOU SERVEI
DE PSICOLOGIA
INFANTIL I JUVENIL.
MÉS ESCOLES
QUE MAI PARTICIPEN
EN EL PROGRAMA
DE DETECCIÓ
PRECOÇ DE
PROBLEMES DE
SALUT EN INFANTS.

activitats 2013/14:

Activitat assistencial de la Clínica Universitària

> Un acord entre Prevint
i la FUB impulsa la posada
en marxa d’un projecte de
prevenció i detecció
d’alteracions de la veu en
l’àmbit laboral en el marc
d’un treball de difusió de
bones pràctiques en matèria
preventiva i de medicina
del treball. Aquest projecte
aprofitarà el coneixement
especialitzat dels estudis
del Grau en Logopèdia i dels
professionals de la CU+ (Clínica
Universitària) de la FUB i la
llarga experiència i trajectòria
en prevenció de riscos laborals
de Prevint.

servei de podologia

> La Clínica Universitària
incorpora un servei de
psicologia infantil, juvenil
i adolescent amb l’objectiu
d’oferir un recurs d’intervenció
psicològica a les famílies
per atendre casos de dificultats
en la maduració emocional
i el desenvolupament
emocional i físic. Entre altres,
el servei duu a terme
avaluacions i orientacions
diagnòstiques sobre casos
de dislèxia, TDAH, ansietat
o depressió.
> Un nou web descriu
àmpliament els serveis
de la CU+ (tant de salut
com programes a mida
o especialitzats per a empreses
o institucions) i del seu
funcionament com a centre
assistencial, de formació
pràctica i simulació clínica.

Exploracions

Quiropòdies

Suports
plantars

Visites
Pre/post

Cirugies

Total

Servei Podologia CU+

866

1.346

379

83

24

2.698

Prestació
de serveis
a tercers

---

1.827

---

1.009

87

2.923

866

3.173

379

1.092

111

5.621

Unitat

servei de logopèdia
Unitat

programa de detecció precoç de problemes de salut en escolars
Visites

Sessions

Total

31

1.002

1.033

CATSALUT
Bages-Solsonès

643

9.153

9.796

Prestació de serveis
a tercers

---

490

490

674

10.645

11.319

Servei de logopèdia
de la CU+

servei de FISIOTERÀPIA
Visites

Sessions

Tallers en grup

Total d’actes

24

951

280

1.255

PDP

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

2011/2012

1.118

1.452

16

3

2012/2013

1.186

1.598

17

3

2013/2014

1.395

1.870

20

3

11.369

14.929

---

---

Total
Servei de Dietètica i Nutrició
Visites

Tallers en grup

Xerrades/Activitats

74

300

374

Servei d’Atenció Psicològica
Visites a adults

Visites a infants

Total

86

20

106

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

1.330

---

1.330

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

7.446

4.182

11.608

més fub
> La FUB incorpora tecnologia ADSL
terrestre amb fibra òptica d’una velocitat
d’1GB simètric, que ofereix 1.000MB
tant d’enviament com de descàrrega
i millora la velocitat d’accés a Internet
de l’alumnat i el professorat. Al mateix
temps, aquesta tecnologia obre la porta
al desenvolupament de projectes
acadèmics i assistencials de base
tecnològica en un futur immediat, com
ara la formació online o l’aprofitament
docent de les noves tecnologies.
> La FUB coordina, per quart
any consecutiu, la Setmana del Cor,
un conjunt d’activitats formatives
i divulgatives que compten amb
la col·laboració de diverses entitats,
empreses i administracions del Bages.
El seu objectiu és contribuir a millorar la
qualitat de vida de la població i disminuir
el risc de patir malalties cardiovasculars.

UN INTENS TREBALL INSTITUCIONAL OBRE
NOUS HORITZONS A L’ACTIVITAT ACADÈMICA
> El menjador de la FUB rep
l’acreditació AMED per l’oferta de menús
mediterranis als seus estudiants i
treballadors. El secretari de Salut Pública
visita les instal·lacions de la institució
universitària i en valora positivament
les diverses iniciatives relacionades
amb la promoció de la salut.
> Un acord amb Banc Sabadell
permet als usuaris de l’Oficina d’Atenció
a l’Emprenedor que necessitin
finançament per als seus projectes
accedir al programa BStartup d’aquesta
entitat bancària. L’Oficina és un dels
serveis del programa FUB e+i
(emprenedoria i innovació) i ofereix
assessorament en l’anàlisi de viabilitat
d’iniciatives empresarials d’alumnes
i exalumnes de la FUB.

> 211 persones responen a la crida
de la IV Marató Universitària de Donació
de Sang, de les quals 105 donen sang
per primera vegada. En aquesta ocasió,
el Banc de Sang i Teixits també ofereix
la possibilitat als voluntaris d’inscriure’s
al registre de donants del medul·la.
10 persones decideixen fer aquest pas.
>	Un total de 72 alumnes majors
de 55 anys segueixen l’itinerari formatiu
del programa FUB+GRAN, integrat
per diferents seminaris temàtics sobre
coneixement humanístic: filosofia,
història, salut, economia, literatura,
natura i música. Són seminaris d’un
mes de durada que poden seguir-se
de manera independent.

11 OCTUBRE de 2013

13 GENER 2014

27 MARÇ 2014

> La primera promoció de graduats
de la FUB celebra la seva titulació en
una doble cerimònia al teatre Kursaal
de Manresa. Aquests estudiants són
els primers que finalitzen els seus estudis després de seguir un itinerari
acadèmic de quatre anys, d’acord amb
les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior. En destaquen els 74
alumnes que integren la primera promoció de mestres en Educació Infantil
de la FUB.

> La FUB i la Fundació Cova Sant
Ignasi de Manresa signen un conveni de
col·laboració que compromet la institució universitària a fer difusió de la Cova
com a bé cultural i espiritual entre els
membres de la comunitat universitària.

> La Comissió Executiva de la Fundació Universitària Balmes, titular de la
Universitat de Vic-Universitat Central
de Catalunya, aprova demanar formalment a la Direcció General d’Universitats la conversió en facultats de les
escoles universitàries de Ciències
de la Salut i de Ciències Socials de
la Fundació Universitària Bages.

10 DESEMBRE 2013

> La divuitena edició de la Setmana
de la Ciència centra els seus actes al
voltant de l’estadística, l’aigua i el científic
Albert Einstein, per afegir-se a la
commemoració dels anys internacionals
de l’Estadística i de la Cooperació en
l’esfera de l’aigua i del 90è aniversari de
la visita d’Einstein a Catalunya. La FUB
programa dues xerrades: ‘Com utilitzar
les dades sense prendre mal’ i ‘Halliwick
i l’aigua com a complement del pla
de treball de neurorehabilitació’.

> El Patronat de la FUB incorpora
cinc nous membres, en representació
del Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Es tracta de Josep M.
Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president
del Patronat de la FUBalmes; Josep M.
Arimany i Oriol Guixà, membres del
Patronat de la FUBalmes; Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic; i
Joan Turró, director general de la FUBalmes.
10 DESEMBRE 2013
El Patronat de la FUB nomena la doctora Carlota Riera Claret directora de
l’Escola Universitària de Ciències de
la Salut, en substitució d’Imma Ubiergo, que assumeix el càrrec d’Adjunta
a la Direcció General, amb la responsabilitat, entre altres, de coordinar
el procés de federació amb la Fundació
Universitària Balmes.

22 GENER 2014
> El Parlament de Catalunya dóna
llum verda al canvi de nom de la
Universitat de Vic, que passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (UVIC-UCC),
amb l’aprovació de la Llei d’Acompanyament als Pressupostos.
30 GENER 2014
> Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de
Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, i Valentí Junyent, alcalde
de Manresa i president de la Fundació
Universitària del Bages, signen el contracte pel qual es crea una estructura
universitària federada entre les dues institucions. L’acte se celebra a Barcelona, al
Parlament de Catalunya, amb la presència del Conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i del Secretari
d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà.

> La FUB organitza dos cursos de
preparació dels exàmens de català i
castellà de les Proves d’Aptitud Personal.
Així, dóna resposta a les necessitats dels
alumnes de cicles formatius amb intenció
de cursar el grau en Educació Infantil
o Primària davant la nova normativa que
els exigeix superar aquest examen per
poder-se matricular a aquests estudis.

> 245 persones participen a la quarta
edició de la jornada de portes obertes
a la FUB. La xifra gairebé duplica la
que s’havia registrat en anys anteriors.
Destaca l’interès d’una vintena de
famílies estrangeres, principalment
franceses i italianes. Fisioteràpia,
en el cas dels francesos, i podologia,
en el dels italians, són els estudis
que més els atrauen.
16 MAIG 2014
> La jornada Àgora d’opinió reuneix
unes setanta persones al teatre Kursaal de Manresa per escoltar les explicacions d’Enric Crous, director general
de Damm, sobre el creixement empresarial sostenible en sectors madurs.
La iniciativa és fruit de la col·laboració
de Creacció, la UVic-UCC, Regió 7
i la FUB.
27 JUNY 2014

18 DESEMBRE de 2013
> Els representants de la FUB
s’incorporen al patronat de la Fundació
Universitària Balmes. Valentí Junyent,
alcalde de Manresa i president del
patronat de la FUB, ocupa el càrrec
de vicepresident segon, mentre que
Antoni Llobet, regidor d’Ensenyament
i Universitats de Manresa, i Miquel
Blanch, empresari, s’hi incorporen
com a vocals. Valentí Martínez, director
de la FUBages, també entra al Patronat, durant el qual és nomenat vicerector de la Universitat de Vic.

26 MAIG 2014

31 GENER 2014
> L’Associació de Professionals i Sèniors
al Servei de Territori, Gest! signa un
conveni de col·laboració amb la FUB per
treballar de forma conjunta en l’objectiu
comú de fer suport al teixit empresarial.
27 FEBRER 2014
> Un conveni de col·laboració amb
PIMEC Catalunya Central compromet
la FUB amb aquesta patronal per sumar esforços en l’impuls de l’emprenedoria, el desenvolupament empresarial
i l’ocupació a les comarques centrals.

> El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)i la FUB signen un acord
per formalitzar el marc de col·laboració de les dues institucions que inclou
formació de postgrau i estudis per
al desplegament de la reforma del
sistema sanitari i d’assistència social
andorrà, entre altres.
4 JULIOL 2014
> L’Obra Social “La Caixa” fa una
aportació de 25.000 euros per a la
creació d’un fons d’ajuts a l’estudi
especialment pensat per fer suport
a alumnes de famílies amb rendes
baixes i/o amb discapacitat física,
si bé també tindran en compte criteris
de rendiment acadèmic.
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