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La FUB, un actiu imprescindible 
per a la ciutat i el territori

La Fundació Universitària del Bages tanca un nou curs  
i torna a presentar la memòria del treball desenvolupat. 
Aquest és un exercici anual de transparència necessari  
que ens apropa ordenadament els resultats més rellevants 
de l’activitat acadèmica i també un instrument per retre 
comptes sobre la consecució dels objectius marcats  
com a institució dedicada a la creació i la difusió del 
coneixement i a la formació dels futurs professionals.

Les dades que us presentem en aquesta memòria anual 
corroboren la fortalesa de la FUB com a centre universitari  
de referència del seu àmbit, reconegut com a model propi i 
diferencial, que es concreta en una docència de qualitat, que 
busca sempre l’excel·lència i un impacte positiu a la societat.

Enguany hem viscut l’estrena de la FUB4, el nou edifici  
del Campus, dedicat íntegrament a Educació, una aposta 
que s’ha fet realitat, de manera extraordinàriament ràpida,  
i que mostra com aquesta institució continua creixent de 
manera sostinguda i ferma, no només en nombre 
d’alumnes, serveis i activitats, sinó també en concentració  
i especialització, sempre en paral·lel i d’acord amb les 
necessitats de l’entorn.

El nou espai reforça la idea de fer de la FUB un centre 
universitari de qualitat i de referència  en els àmbits  
de les Ciències de la Salut, l’Empresa i l’Educació. Aquest 
creixement té l’objectiu principal d’oferir oportunitats de 
desenvolupament personal i professional a més persones,  
i fer-ho de forma innovadora, donant resposta a les 
necessitats formatives i incorporant nous enfocaments, 
metodologies i eines tecnològiques.

Sovint diem, i ho corroborem any rere any, que la FUB,  
el campus Manresa de la UVic-UCC, és un actiu 
imprescindible d’aquesta ciutat i aquest territori. Com a 
president del patronat i alcalde de Manresa, us vull fer 
arribar un cop més l’agraïment per l’esforç i la feina de totes 
les persones que formeu aquesta institució. La universitat 
és un factor de riquesa i qualitat de vida per a l’entorn i fa 
aportacions que transformen la ciutat i la comarca, liderant 
iniciatives o col·laborant amb d’altres per millorar el benestar 
de les persones o fer més competitiu el teixit econòmic del 
territori. Gràcies a totes i tots els que ho feu possible.
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Presentacions Òrgans de govern
Créixer des de l’especialització;  
créixer consolidant aliances

Salut, Empresa i Educació: són els àmbits d’especialització  
de la Fundació Universitària del Bages-UManresa. Són una 
aposta que va més enllà de la formació i inclou diferents 
serveis i activitats que permeten posar a l’abast de la 
població i el teixit econòmic el coneixement universitari.  
En són bons exemples la Clínica Universitària; el laboratori de 
ciència per a infants, Lab 0_6; el Centre d’Innovació en 
Simulació, CISARC; o els diferents projectes de cooperació 
entre Universitat i Empresa.

Si, fins ara, aquesta especialització s’havia adreçat a generar  
i transferir coneixement. En el curs 2021-2022, hem decidit 
fer un pas més: fer-la visible. La construcció d’un cinquè 
edifici al campus, el FUB4, ha permès reubicar i concentrar 
físicament totes les activitats de l’àmbit educatiu: la formació 
de grau i de CFGS en Educació Infantil, la formació permanent 
del professorat, un Lab 0_6 ampliat, el centre de 
documentació en literatura infantil i juvenil Josep Maria Aloy  
i la Upetita, la primera escola bressol del país vinculada a uns 
estudis superiors. Per altra banda, agrupar tota l’activitat 
d’Empresa en un equipament, el FUB2, ha suposat, també,  
un pas endavant en la creació d’un ecosistema on els límits 
entre l’empresa i la Universitat es desdibuixen i tots dos mons 
es troben i col·laboren en projectes comuns. El Centre 
d’Innovació en Simulació, CISARC, i la Càtedra de Simulació  
i Seguretat del Pacient, ubicats a la Clínica Universitària,  
són també a la base de moltes iniciatives que consoliden 
l’especialització del campus en les Ciències de la Salut.

L’esforç per fer visible els àmbits d’especialització de la FUB-
UManresa ha anat en paral·lel amb el treball per aprofundir  
en el seu compromís amb l’entorn. Conscient de ser una 
institució important per al progrés social, econòmic i cultural 
del territori ha volgut reforçar el seu patronat amb la 
presència d’altres institucions amb les quals comparteix 
aquesta vocació: la Fundació AMPANS, la Fundació Althaia,  
la Fundació Sant Andreu Salut i Avinent. Són aliats que ens 
han d’ajudar a fer aportacions útils i valuoses en l’entorn local 
i, al mateix temps, consolidar i ampliar l’activitat que, des de 
fa uns anys, hem iniciat en el context internacional.

Ha estat un any de creixement. I hem triat fer-ho, tant en 
l’entorn local com en el global, des de l’especialització en  
el coneixement i la complicitat en les aliances.

Valentí Martínez i Espinosa
Director General
Fundació Universitària del Bages

*Ha finalitzat en el càrrec al llarg del curs 2021-2022
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Graus en Ciències  
de la Salut

1.779
estudiants

Dones: 1.192 (67%)
Homes: 587 (33%)

Graus en Ciències 
Socials

196
estudiants

Dones: 137 (69,9%)
Homes: 59 (30,1%)

Centre Internacional  
de Formació Contínua 
del Campus Manresa

2.722
estudiants

Campus Professional 
UManresa

117
estudiants

Dones: 82 (70,1%)
Homes: 35 (29,9%)

Estudiants PDI i PAS

Màsters universitaris

· Màster en Metodologia 
de la Simulació: 14

· Màster en Fisioteràpia 
del Sistema 
Musculoesquelètic: 23

GRAUS
· ADE: 106
· Mestre d’Educació 

Infantil: 90

GRAUS
· Infermeria: 531
· Fisioteràpia: 789
· Podologia: 148
· Logopèdia: 311

MÀSTERS PROPIS: 130

POSTGRAUS I TÍTOLS 
D’EXPERT: 181

FORMACIÓ CONTÍNUA:
1.120

CIFE: 1.154

PROGRAMA 
UNIVERSIMÉS: 32

PROGRAMA 
FUB+GRAN: 105

CFGS
Pròtesis dentals: 34

Educació Infantil: 49

Administració 
i Finances: 34

Servei d’Idiomes

553
estudiants Beques i ajuts

Import total de les beques rebudes 
pels estudiants

1.457.364,72€

Beques finançament propi

Beques Import total Beneficiaris

Beques UManresa-FUB 23.000,00 € 23

Beques UManresa-Talent Socials 10.512,66 € 5

Beques ADE_Prèmium-idiomes 13.838,00 € 29

Beques UManresa-mobilitat 4.000,00 € 8

Beques Pràctiques extracurriculars-FUB 33.500,00 € 15

Beques UAT 3.801,19 € 1

Total 88.651,85 € 81

Beques Import total Beneficiaris

Beques UManresa-CaixaBank 25.000,00 € 25

Beques ADE_Prèmium-pràctiques 134.702,00 € 35

Beques UniversiMés-BBVA-FACC 18.000,00 € 32

Beca Modolell-Calderó UVIC_UCC 3.866,67 € 2

Beca Santander “Tecnología/Conecta” 350,00 € 1

Total 181.918,67 € 95

Beques finançament extern

Beques Públiques

Beques Import total Beneficiaris

Beques per a estudiants de grau 859.206,98 € 312

Beques per a estudiants de CFGS 31.204,13 € 20

Beques per estudiants de grau-País Basc 4.975,00 € 4

Beques Erasmus Estudi 8.175,00 € 6

Beques Erasmus Pràctiques 57.493,00 € 82

Total 961.054,11 € 424

Facultat de Ciències de la Salut
· Homes: 122 (40,53%)
· Dones: 179 (59,47%)
· Total: 301

Facultat de Ciències Socials
· Homes: 38 (44%)
· Dones: 48 (56%)
· Total: 86

Centre Internacional de Formació 
Contínua del Campus Manresa
· Homes: 253 (54,17%)
· Dones: 299 (45,83%)
· Total: 552

Campus Professional
· Homes: 13 (41%)
· Dones: 29 (59%)
· Total: 32

Servei d’Idiomes
· Homes: 3 (15%)
· Dones: 17 (85%)
· Total: 20

Professionals de serveis i assistencials
· Homes: 22 (32,8%)
· Dones: 45 (67,2%)
· Total: 67

Altres ajuts

Ajuts Import total Beneficiaris

Ajuts FUNDAE per a estudiants de grau, 
màster i CFGS 13.016,12 € 7

Ajuts FUNDAE per a estudiants
de formació continua 58.270,39 € 166

Total 71.286,51 € 173

Ajuts als doctorands 40.447,00 € 5

Bonificacions i ajuts per matricules
a estudis oficials 114.006,58 € 464
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Cursos de  
formació contínua 60
Cursos CIFE 46

Postgraus  
i títols d’expert 7

Màsters propis 10

Màsters universitaris 2

CFGS 3

Graus
universitaris 6

35Cursos in 
company

52Cursos 
d’idiomes

2Cursos dins del 
programa UniversiMés

11Cursos dins del 
programa FUB+GRAN

Programes d’extensió universitària

Grups de recerca

Grup de Recerca en Podologia, Fisioteràpia 
i Exercici Terapèutic

· Investigadors homes: 18
· Investigadores dones: 16
· Total investigadors: 34

Grup de Recerca en Innovació Docent, Simulació 
i Seguretat del Pacient

· Investigadors homes: 2
· Investigadores dones: 14
· Total investigadors: 16

Grup de Recerca en Educació, Neurociència, 
Experimentació i Aprenentatge

· Investigadors homes: 3
· Investigadores dones: 8
· Total investigadors: 11

Grup de Recerca en Epidemiologia i Salut Pública
· Investigadors homes: 6
· Investigadores dones: 15
· Total investigadors: 21

Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient

Activitats de formació
· Formació de 4 persones en el marc del programa 

Fellowship de Simulació i Seguretat del Pacient.
· Direcció de 3 tesis doctorals.
· Programa de Formació de Tutors de Residents del 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
· Segona edició del Curs “Adquisició de competències 

bàsiques en simulació” per al professorat de la 
Facultat de Medicina.

· Co-coordinació de les ACOEs (Avaluació de 
Competències Objectiva i Estructurada) presencials 
de tercer i quart curs del grau en Medicina.

· Primera edició del Programa de Formació de 
Competències Transversals de metges residents de 
Medicina Familiar Comunitària de la Unitat Docent de 
Girona.

· Formació en simulació en el marc del Programa 
Innovation for Teaching Transforming Universities 
towards Entrepreneurship (TRUE).

Activitats de recerca, transferència    
i desenvolupament

· Disseny i aplicació de simulació online que inclou 
entrenament d’actors i professorat.

· Disseny de proves ACOEs per al grau en Medicina.
· Incorporació de la metodologia de cinema-educació 

en formació d’estudiants de Ciències de la Salut i de 
metges residents. D’aquest treball, n’han sorgit tres 
projectes de recerca i tres publicacions i tres 
comunicacions en congressos.

· Disseny de la recerca en usabilitat de productes 
d’equipament sanitari a través de simulació.

· Disseny i elaboració del material audiovisual del 
programa online de formació d’instructors de simulació.

· Elaboració de vídeos formatius.
· Coorganització de 6 webinars sobre simulació  

i seguretat del pacient.
· Projecte de recerca ProRealSim finançat per la 

Universidad Europea de Madrid.

Relacions
· Establiment de convenis de col·laboració en recerca, 

formació  i assessorament pedagògic amb 4 
universitats (2 espanyoles, 1 colombiana i 1 xilena). 

· Col·laboració amb el Grup d’Innovació Consolidat  
en Metodologies Docents Actives per al 
desenvolupament i avaluació de les competències 
clíniques en Medicina (grup de la Universitat de 
Barcelona). 

Publicacions indexades

WoS
· Total 2017: 7
· Total 2018: 17
· Total 2019: 18
· Total 2020: 24
· Total 2021: 24

Convenis

Convenis amb universitats: 41
· Universitats espanyoles: 15
· Universitats de la UE: 20
· Universitats d’altres països: 6

Pràctiques internacionals

· Nombre d’alumnes participants: 220
· Nombre d’estades de pràctiques: 491

Estudis RecercaCampus internacional

18

2

6

3

16

14

8

15
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Centres i serveis Responsabilitat social universitària

CU+

Actes assistencials per 
especialitats
· Servei de Logopèdia: 7.959
· Servei de Podologia: 6.801
· Servei de Fisioteràpia: 2.456
· Servei de Psicologia: 98
· Servei de Dietètica i Nutrició: 48
Total: 17.362

CISARC

2.946 hores d’ús de les 
instal·lacions de simulació 
del CISARC

LAB 0_6

Nombre total d’infants que han  
participat al Lab 0-6: 16.527 

Visites Escolars
· Nombre d’infants: 10.424
· Nombre de grups escolars: 519

Activitat del Lab 0-6 itinerant 
conveniat amb l’Ajuntament   
de Manresa*
· Nombre d’infants: 1.700
· Nombre de grups escolars: 93

Activitat del Lab sobre rodes**
· Nombre d’infants: 5.917
· Nombre de grups escolars: 141

*Un conveni amb l’Ajuntament de Manresa 
va permetre dur l’activitat del Lab a totes 
les escoles bressol i escoles de la ciutat.
**El Lab sobre rodes és una proposta 
específicament pensada per dur propostes 
de ciència a les llars d’infants.

Universitat, salut, educació i empresa

Donatiu a Congregation Immaculee Senegal
Donatiu a Fundació Sant Joan de Déu
Donatiu a Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer
Donatiu a Metges sense Fronteres
Publicació dels millors treballs de recerca de 
batxillerat del Bages
Donatiu a Catalunya contra el Càncer
Donatiu a Gest!
Beques FUB-UManresa al Premi Iniciatives de 
desenvolupament empresarial
Serveis assistencials solidaris de la Clínica Universitària

Universitat i ciutat

Col·laboració amb la Fira Mediterrània
Col·laboració amb la Transèquia
Premi Séquia
Col·laboració amb la Innocentada de Manresa
Col·laboració amb la Òmnium Cultural
Col·laboració amb la Colla Castellera Els Penjats 
del Campus
Col·laboració amb la Francophonie

Universitat i coneixement

Donatiu a Fundació IRIS-CC
Accions integradores
Lab 0-6 solidari
Lab sobre rodes solidari

85.950,20€ 
en donacions a associacions i fundacions en concepte   
de responsabilitat social universitària, als quals cal sumar 
altres accions de suport en forma de col·laboracions   
en espècie.

Universitat i oportunitats socials

Donatiu a Càritas
Donatiu a Creu Roja

Universitat i Esport

(acords de col·laboració en el foment  
de la pràctica esportiva):

Club de Bàsquet Artés
Centre d’Esports Manresa
Bàsquet Manresa
FC Joanenc
Torneig Benèfic del Bages
FC Pirinaica
Gimnàstic Manresa
Club Manresa Futbol Sala
Club Bàsquet Castellet
Club Rugby Manresa
Club Atlètic Manresa
Club Manresa Bàsquet Femení
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Activitat institucional
03/09/2021
La Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC) 
entra per primer cop al rànquing 
mundial THE World University 
Ranking (WUR) de Times Higher 
Education.

09/09/2021
Fibracat TV i UManresa estrenen 
Lab 0-6, un programa infantil per 
aprendre ciència a través del joc 
dirigit a un públic familiar.

10/09/2021
La Fundació Universitària del Bages 
rep el Premi a la millor institució 
patrocinadora de clubs esportius 
locals a la 50 edició de la Nit de 
l’Esportista de Manresa.

20/09/2021
La FUB col·labora amb el Departa-
ment de Salut acollint un punt de 
vacunació. D’aquesta manera, la 
Universitat se suma a la campanya 
“Vacuna’t ara. Comença bé el 
curs” per promoure la vacunació 
entre els joves.

13/10/2021
La Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya inaugura  
a UManresa el curs acadèmic 
2021-2022. Durant la cerimònia es 
lliura la Medalla institucional de la 
UVic-UCC a la Fundació AMPANS. 

31/03/2022
El Grup Bon Preu arriba a un acord 
amb UManresa per incorporar es-
tudiants de quart curs o titulats re-
cents del seu grau en Administra-
ció i Direcció d’Empreses perquè 
completin la seva preparació pro-
fessional en el marc del programa 
BPTalent 4.0.

22/04/2022
UManresa crea una game movie 
que planteja reptes al mateix 
temps que mostra instal·lacions i 
explica la metodologia de la Uni-
versitat.

09/05/2022
UManresa consolida la visió inter-
nacional dels estudis d’Empresa 
gràcies a un acord amb amec. 
L’associació d’empreses industrials 
internacionalitzades més impor-
tant de l’estat col·laborarà amb 
UManresa tant en l’organització 
com en el desenvolupament de 
cursos, postgraus, màsters i altres 
programes formatius.

14/05/2022
La Jornada de Portes Obertes a 
UManresa bat rècord de participa-
ció amb la visita de més 800 per-
sones.

25/05/2022
La UVic-UCC i la Universitat Blas 
Pascal de Córdoba (Argentina)  
signen un acord per promoure  
col·laboracions i intercanvis aca-
dèmics, científics i professionals. 
En el marc d’aquesta col·laboració, 

22/10/2021
La FUB fa visible el seu compromís 
i implicació amb la ciutat amb la 
campanya SUMEM. La iniciativa ha 
comptat amb la participació d’en-
titats i institucions amb les quals la 
Universitat col·labora habitual-
ment.

04/11/2021
UManresa exporta el Lab 0-6 a 
Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta 
és la primera vegada que es fa una 
experiència d’aquestes caracterís-
tiques i és una prova del lideratge  
i l’expertesa de l’equip docent del 
grau en Mestre d’Educació Infantil 
del campus Manresa en la promo-
ció de l’educació científica a les 
primeres edats.

24/11/2021
L’estudi sobre l’ocupabilitat de les 
persones graduades a UManresa 
constata un índex d’inserció labo-
ral proper al 100%.

02/12/2021
La família de Josep Maria Aloy fa 
donació d’un fons de 8.000 llibres 
a la Fundació Universitària del Ba-
ges, que assumeix la responsabili-
tat de dinamitzar aquesta col·lec-
ció, la més important de literatura 
infantil i juvenil de Catalunya.

21/12/2021
La família Puigdellívol fa una dona-
ció a UManresa que es destinarà a 
beques, a recerca i a un projecte 
per acostar l’economia a alumnat 
de Batxillerat i de CFGS.

UManresa rep els primers estudi-
ants d’un MBA interuniversitari.

27/05/2022
UManresa inaugura oficialment    
el nou edifici FUB4 – UEducació, el 
cinquè del campus universitari, 
que concentra tots els serveis i  
activitats educatius. La nova cons-
trucció allotja una iniciativa pione-
ra en l’àmbit universitari del país: 
una llar d’infants, la Upetita, la pri-
mera vinculada a uns estudis de 
grau de Mestre en Educació Infantil 
i a un CFGS  en Educació Infantil.

30/05/2022
UManresa i els artistes de l’Art de 
Viure d’Ampans plasmen els valors 
de la Universitat en obres d’art. Les 
obres s’exposen a l’edifici FUB1 en 
la mostra “Els valors ens donen va-
lor”, que aplega les 9 obres que re-
presenten els valors del model pe-
dagògic i de la institució definits a 
través d’un procés cooperatiu.

31/05/2022
L’IRIS-CC inicia la seva activitat 
amb la voluntat de fer créixer la re-
cerca i la innovació en salut a la 
Catalunya central. L’institut el con-
formen 14 institucions acadèmi-
ques, sanitàries i socials de la Ca-
talunya central i ha estat impulsat 
per la Universitat de Vic – Universi-
tat Central de Catalunya.

22/06/2022
El programa FUB+GRAN fa deu 
anys. UManresa celebra l’acte de 
cloenda del curs d’ una iniciativa 

02/02/2022
El geògraf i historiador Francesc 
Comas Closas i l’Associació l’Era, 
dedicada a la divulgació i promo-
ció de l’agroecologia, són els gua-
nyadors de la sisena edició del 
Premi Séquia, convocat per la Fun-
dació Aigües de Manresa – Junta 
de la Séquia i la Fundació Universi-
tària del Bages-UManresa.

14/02/2022
La Unitat d’Igualtat del campus 
Manresa presenta el III Pla d’Igual-
tat de la UVic-UCC, el primer de la 
federació universitària que s’ha 
elaborat amb la participació de re-
presentants de les quatre entitats 
federades: la Fundació Università-
ria Balmes, la Fundació Università-
ria del Bages, la Fundació d’Estu-
dis Superiors en Ciències de la 
Salut i la Fundació Privada Elisava.

22/02/2022
UManresa forma equips docents 
de formació professional en l’ús de 
la simulació. Aquest curs escolar 
és el primer en què el CISARC do-
na resposta a la demanda de cen-
tres de formació professional inte-
ressats a introduir la metodologia 
de la simulació a les aules.

28/02/2022
Joviat es converteix en centre de 
formació professional vinculat a la 
Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC), 
després que els responsables de 
les dues institucions signin el con-
veni de vinculació.

que va néixer el curs 2012-2013 
amb la finalitat de promoure l’apre- 
nentatge al llarg de tota la vida i 
d’acostar persones majors de 55 
anys a la Universitat.

06/07/2022
El patronat de la FUBages aprova 
modificar els Estatuts amb l’objec-
tiu, entre d’altres, d’incorporar re-
presentants d’Althaia, Ampans, 
Avinent i Sant Andreu Salut. L’am-
pliació del patronat respon a la vo-
luntat d’eixamplar la seva repre-
sentativitat territorial i sectorial i 
d’incorporar-hi agents que aportin 
perspectives plurals en la definició 
de l’estratègia de futur de la insti-
tució.

29/07/2022
La FUB, UCF i el Tecnológico de 
Monterrey acorden treballar con-
juntament en accions de formació 
en matèria de salut amb la creació 
del Consorci Internacional per a la 
Salut i el Benestar, que impulsarà 
programes de formació contínua, 
postgraus i consultories especialit-
zades per donar respostes i soluci-
ons a les necessitats en matèria 
de salut.
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