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ESTUDIANTS
> 1.432 estudiants de grau

UN PROJECTE UNIVERSITARI
SÒLID I DE QUALITAT

La Fundació Universitària del Bages tanca un nou curs i torna
a presentar la memòria detallada del treball desenvolupat.
Aquest és un exercici del tot necessari perquè permet obtenir
una fotografia fidedigna d’un any que ha estat, de bell nou,
ben ple d’oportunitats que han pres forma, d’idees que s’han
transformat en projectes, d’iniciatives que han donat fruit
i d’esforços que han esdevingut èxits.
Un any més la FUB, amb la seva trajectòria, no ha escatimat
mitjans ni dedicació per enrobustir un model adreçat al
creixement personal i professional mitjançant un projecte
de formació universitària sostenible, innovador i de qualitat,
sempre en col·laboració amb altres institucions i adequat
a les necessitats del territori i al benestar de les persones
que hi viuen.
Les dades que us presentem en aquesta memòria anual
corroboren la fortalesa de la FUB com a centre universitari
de referència del seu àmbit territorial d’influència, reconegut
com a model propi i diferencial, que es concreta en una
docència de qualitat que integra en la seva formació un
professorat amb àmplia experiència professional i un model
de pràctiques diversificades i enriquidores, i orientat a la
formació integral dels seus alumnes amb alta competència
en els estudis de salut, educació i empresa.
L’oferta creixent d’estudis, postgraus, màsters i un munt de
programes formatius adreçats a més de 4.000 alumnes són
les grans credencials d’una institució que té com a objectius
principals l’excel·lència en la formació, la diferenciació
de l’oferta i la millora continuada dels serveis. Tot plegat,
un projecte consolidat que és un gran actiu per a la ciutat
i la comarca, tant per les capacitats del present com pel
potencial de futur.
VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

UN CURS PER CELEBRAR
ELS 25 ANYS I MOLT MÉS

La Fundació Universitària del Bages (FUB) ha fet 25 anys,
durant el curs 2015-2016. És una fita que hem commemorat
amb il·lusió perquè les xifres rodones conviden a fer-ho, però
també i sobretot perquè s’escau en un moment en què tenim
molts motius per a la celebració. I és que la FUB ha arribat
al quart de segle creixent en activitat, eixamplant horitzons
geogràfics, refermant el seu compromís amb l’entorn
i assumint amb responsabilitat el seu rol com a campus
Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya.
L’augment d’alumnat en màsters i postgraus, el volum
de recursos destinats a projectes de recerca, el disseny
d’un nou doble grau en Podologia i Fisioteràpia o les accions
de formació en atenció a la dependència a Xile impulsades
amb la Fundació Sociosanitària de Manresa donen compte
no només de l’increment quantitatiu de l’activitat de la FUB
durant l’últim curs sinó també d’un salt qualitatiu per la
seva diversitat, per la seva especialització i per la seva
ambició en termes acadèmics.
I el més important és que aquest creixement s’ha fet
mantenint la fidelitat als nostres valors institucionals:
l’arrelament a l’entorn, el compromís per oferir una formació
de qualitat i la vocació per liderar iniciatives sumant la pròpia
expertesa a la d’altres. L’estreta relació de la Clínica
Universitària amb empreses i institucions per dur la seva
capacitat assistencial a nous àmbits, la posada en marxa
del centre de divulgació científica per a infants Lab 0_6
o el disseny conjunt amb Ampans d’un programa per fer
més integradora la universitat són exemples ben diversos
del tarannà que ens caracteritza.
Aquest estil propi de la FUB és fruit de la suma de capacitats,
dedicacions i entusiasmes de les més de 500 persones que
en formen part. És gràcies a totes elles que hem pogut
celebrar el vint-i-cinquè aniversari amb satisfacció per la
feina feta i il·lusió per continuar avançant. I és també gràcies
a elles que ha estat possible dur a terme tot el que aquesta
memòria recull de manera resumida i esquemàtica.
VALENTÍ MARTÍNEZ I ESPINOSA
Director General de la Fundació Universitària del Bages
Vicerector del Campus Manresa de la UVic-UCC

LA FUB EN XIFRES

Facultat de
Ciències de la Salut: 1.137
· Infermeria: 382
· Fisioteràpia: 571
· Podologia: 104
· Logopèdia: 80
Facultat de
Ciències Socials: 295
· Gestió d’Empreses: 94
· Educació Infantil: 201
> 2.086 estudiants
de postgrau, màster,
formació contínua i idiomes
· 260 estudiants de màsters
i postgraus
· 1.289 estudiants de formació
contínua
· 479 alumnes en formació
in company
· 58 alumnes del programa
FUB+GRAN (extensió
universitària per a majors
de 55 anys)
· 714 estudiants d’idiomes
· 16 estudiants de CFGS
(1r curs de Pròtesis Dentals)

EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS
DE GRAU A LA FUB (1998-2016)

15-16

1.432

14-15

1.427

13-14

1.546

12-13

1.578

11-12

1.381

10-11

1.358

09-10

1.210

08-09

1.110

07-08

1.092

06-07

1.055

05-06

989

04-05

972

03-04

994

00-01

993

97-98

725

ESTUDIS
> 6 titulacions de grau
> 1 titulació de cicle formatiu
de grau superior
> 15 programes de màster
i postgrau
> 84 programes de formació
contínua
> 45 cursos d’idiomes
> 2 cursos del programa
FUB+GRAN
PROFESSORAT I PAS
> 392 professors de grau
> 307 professors de postgrau,
màster i formació contínua
> 12 professors de cicle
formatiu de grau superior
> 15 professors del Servei
d’idiomes
> 58 persones d’administració
i serveis
> 35 professionals a la Clínica
Universitària

GRAUS UNIVERSITARIS

GRAUS QUE
INNOVEN PER
APROPAR LA
FORMACIÓ A
LA PRÀCTICA
PROFESSIONAL

> El teatre Kursaal acull la
cerimònia de graduació dels
313 estudiants de la promoció
2015. Valentí Oviedo, gerent de
l’Auditori, els llegeix la lliçó de
comiat, titulada Follow the
yellow brickroad i el camí
cap al món d’Oz.
> La setena edició de les Jornades de Diàlegs Educatius coincideix amb la posada en funcionament del Lab 0_6 (centre de
descoberta, recerca i documentació sobre l’educació científica
a les primeres edats) i es dedica
a la passió per la ciència i l’emoció que genera el procés d’investigació i aprenentatge. Les
jornades compten amb la presència d’experts en l’educació
científica com Anna Forés,
Neus Sanmartí i Carme Alemany
i amb el divulgador científic
Marc Boada.

L’educació científica
a les primeres edats
es configura com
un dels eixos centrals
del grau en Educació
Infantil

> La Facultat de Ciències de
la Salut de Manresa presenta
la possibilitat de simultanejar
els estudis de Podologia i Fisioteràpia per obtenir les dues
titulacions en cinc anys i mig.
És la primera oferta d’aquestes
característiques a Catalunya
d’aquestes dues titulacions, que
aprofita la complementarietat
de les dues especialitats de
l’àmbit de la salut per formar
professionals d’un perfil que
és especialment valorat en
el sector de la medicina de
l’esport.

Els graduats de
la FUB registren
un nivell d’inserció
laboral alt i de
qualitat

> L’actor i cantant Bruno Oro
clou la segona edició de l’ADE
Day adreçada a alumnes de
segon de batxillerat i de CFGS
amb la conferència Reinventar-se per seguir.

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE LA SALUT

FACULTAT DE CIÈNCIES
SOCIALS
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> La inserció laboral dels titulats a la Fundació Universitària
del Bages és del 92%, segons
un estudi sobre la incorporació
al mercat de treball de la primera promoció de graduats en
Educació Infantil, Gestió d’Empreses, Fisioteràpia, Infermeria,
Logopèdia i Podologia. De les
dades destaca que el 100%
dels graduats en Infermeria
i Logopèdia que treballen ho
fan en una feina totalment
relacionada amb els estudis.
> El pati de l’Escorxador, situat
darrere l’edifici FUB2, acull
la cinquena edició de la Fira
d’Experimentació per a Infants
de 0 a 6 anys, una iniciativa dels
estudis d’Educació Infantil de la
Facultat de Ciències Socials de
Manresa. La principal novetat
d’aquesta edició és que, juntament amb el Rotary Club Manresa-Bages, UManresa convoca
una prova pilot en forma de
premi per reconèixer propostes
d’educació científica adreçades
a nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial de primària que
hagin estat elaborades per
mestres d’escoles i llars
d’infants del Bages.
> La logopeda Mònica Ballester
dirigeix una jornada dedicada
a la logopèdia holística i preventiva en el marc de la commemoració del Dia Europeu de la
Logopèdia.
> Els estudis d’ADE dediquen el
seu cicle anual de conferències
a reflexionar sobre l’Economia
i l’empresa a la nova Catalunya.
Inclou tres sessions a càrrec
de José Maria Gay de Liébana,
Oriol Amat i Joan Iglésias.

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES DE GRAU PER ESTUDIS
Infermeria

Fisioteràpia

Podologia

Logopèdia

Empresarials
Gestió
d’Empreses
ADE

Educació
Infantil

03/04

144

393

195

81

181

–

04/05

117

471

153

72

180

–

05/06

137

493

116

90

151

–

06/07

181

537

87

113

134

–

07/08

224

530

75

124

149

–

08/09

230

502

81

134

163

–

09/10

234

502

92

138

163

82

10/11

299

497

81

145

173

163

11/12

318

471

80

115

164

233

12/13

416

506

97

111

150

298

13/14

437

516

95

93

134

271

14/15

394

538

110

76

103

206

15/16

382

571

104

80

94

201

Curs

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE GRAU
		

Quantitat

Beneficiaris

Beques FUB		

36.000 €

21

Beques FUB - La Caixa

30.000 €

15

Beques - salari
(programa Prèmium - grau
en Gestió d’Empreses)

27.600 €

19

Beca - idiomes
(programa Prèmium - grau
en Gestió d’Empreses)

18.900 €

44

Beca FUB -		
7.000 €
complement Erasmus		

17

TOTAL		

116

119.500 €

CENTRE INTERNACIONAL
DE FORMACIÓ CONTÍNUA

LA FORMACIÓ
CONTÍNUA APOSTA
PER LA SIMULACIÓ
COM A EINA
D’APRENENTATGE
I COM A MATÈRIA
D’ESPECIALITZACIÓ
DOCENT

> 22 persones segueixen la tercera edició del Màster en motricitat orofacial que, per primer
cop, es duu a terme a Barcelona,
a les instal·lacions de la Unió
Consorci Formació al Parc Sanitari Pere Virgili. Es tracta d’un
màster internacional que permet obtenir una doble titulació
de Màster per la UVic-UCC i de
Postgrau de l’IEPAP de Portugal.
> El Màster en Emergències
Extrahospitalàries s’imparteix,
per primer cop, a Mallorca a les
instal·lacions del SAMU 061 de
les Illes Balears. El programa,
amb una llarga trajectòria a
UManresa, compta amb un total
de 26 alumnes a les Balears.
> La Fundació Universitària del
Bages i la Fundació Sociosanitària de Manresa organitzen,
juntament amb la Municipalidad de Santiago de Chile i el
Banco Interamericano de
Desarrollo, el seminari «Dependència, cronicitat i atenció sanitària: lliçons i reptes». El seminari, que se celebra a la capital
xilena, pretén que els professionals de la salut i serveis socials
d’aquell país sudamericà reflexionin sobre els models de gestió en la prestació de serveis
sociosanitaris i d’atenció a la
dependència per definir una
política en aquest àmbit al seu
país. En el seminari hi prenen
part com a ponents els experts
Marco Inzitari i Manel Peiró i els
directors generals de la FSSM i
de la FUB, Manel Valls i Valentí
Martínez.

El nombre d’alumnes
de postgrau i màster
creix un 59%
L’oferta de màsters
i postgraus estrena
noves localitzacions
a Barcelona
i Mallorca
La FUB i la FSSM
obren diferents vies
de col·laboració a Xile
en l’àmbit de l’atenció
a la dependència

> La Fundació Universitària del
Bages i la Fundació Antigues
Caixes Catalanes signen un
conveni de col·laboració que té
com a principal finalitat ajudar
a la professionalització en la
gestió d’associacions i fundacions. Amb aquesta finalitat, el
Centre Internacional del Formació Contínua del Campus Manresa de la UVic-UCC, amb la
col·laboració de la Fundació,
dissenyen un diploma de Postgrau en Gestió de Fundacions
i Associacions, que s’ha de posar en marxa durant el curs
2016-2017.
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> L’economista José Maria Gay
de Liébana apadrina la segona
promoció del Màster en Direcció
i Administració d’Empreses
(MBA) de la UVic-UCC, integrada
per 21 alumnes. En la seva lliçó
de comiat, titulada Retos económicos del nuevo Gobierno de
España, el padrí parla als participants dels desequilibris macroeconòmics entre Espanya
i Catalunya.

ALUMNES EN MÀSTERS I POSTGRAUS

> Nilda Pergallo, Degana
de la School of Nursing and
Health Studies de la University
of Miami, visita les instal·lacions de la Clínica Universitària
i el CISARC i es reuneix amb
la Direcció d’Intercanvis
d’UManresa. Pergallo també
pronuncia la conferència titulada UMiami-UManresa: connectant professionalitat en la
simulació clínica.

Màsters

Postgraus

MBA

> Les instal·lacions del CISARC
acullen la segona edició del curs
de Cirurgia Implantològica Dental Avançada, coorganitzat amb
l’empresa Avinent Implant
System. El curs té com a finalitat formar els alumnes perquè
puguin aplicar tractaments
d’elevació sinusal, implants
immediats, cirurgia plàstica
aplicada als implants i tècniques de regeneració òssia guiada en la seva pràctica diària
i oferir, d’aquesta manera, un
servei integral des del punt de
vista de la cirurgia dental implantològica avançada i en
l’estètica en implants.

Àmbit

Nombre
de cursos

% variació
anual

Nombre
d’alumnes

% variació
anual

Salut

5

+20%

132

+43%

Empresa

2

–

12

–

Total Màsters

7

+29%

144

+30%

Salut

2

=

33

+65%

Empresa

5

+150%

62

+88%

Total Postgraus

7

+43%

95

+79%

Total MBA

1

=

21

+11%

15

+67%

260

+59%

TOTAL (MÀSTERS, POSTGRAUS I MBA)

CURSOS I ALUMNES EN FORMACIÓ CONTÍNUA
Tipus de curs

> El campus Manresa del Centre
Internacional de Formació Contínua posa en marxa la primera
edició del Postgrau en Simulació Clínica i Innovació docent
per a professionals de la salut.
15 persones segueixen aquest
programa basat en processos
d’aprenentatge que apliquen la
metodologia de la simulació per
potenciar habilitats clíniques,
interpersonals, comunicatives,
de resolució de conflictes i de
gestió de la incertesa.
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Nombre de cursos

Nombre d’alumnes

Formació contínua en salut

23

340

Formació contínua en gestió empresarial

8

63

Formació contínua en educació

12

224

Jornades

17

662

Formació in company en salut

8

170

Formació in company en gestió empresarial

16

309

TOTAL

84

1.768

SERVEI D’IDIOMES

> El Servei d’Idiomes
d’UManresa incrementa el
nombre d’alumnes i l’oferta
de cursos. Bona part del creixement té a veure amb l’augment
dels cursos a mida per
a empreses.
> El Servei d’Idiomes posa
en marxa un blog amb l’objectiu
de complementar els coneixements i l’aprenentatge d’idiomes de forma dinàmica
i atractiva. A més d’articles,
inclou continguts sobre vocabulari, citacions de personatges
coneguts del món angloparlant,
expressions, embarbussaments
per practicar la pronunciació,
endevinalles, gramàtica i frases
i expressions útils per anar de
vacances, entre d’altres.

EL SERVEI
D’IDIOMES CREIX
EN ALUMNAT
I EN DIVERSITAT
EN OFERTA
LINGÜÍSTICA
L’ augment
de l’alumnat
internacional fa
créixer la necessitat
de formació en
català i castellà

> El Servei d’idiomes organitza
una jornada sobre reclutament
adreçada a empreses. Hi participa Enric Bastardes, que introdueix els participants a les
eines digitals de suport a la
captació de talent. També inclou
un taller de simulació sobre
com fer una bona identificació
de competències lingüístiques
durant un procés de selecció de
personal.

CURSOS D’IDIOMES

> 79 alumnes, principalment
francesos, però també belgues,
participen en el programa
d’adaptació per a alumnes internacionals, previ a l’inici del
curs acadèmic. El seu objectiu
principal és familiaritzar els
alumnes amb l’entorn universitari. Durant dues setmanes, els
nous estudiants reben classes
de llengua adaptades i orientades a facilitar la comprensió
durant els primers dies de classe i coneixen l’oferta d’entitats
i clubs esportius de la ciutat.

Tipus de curs		

Nombre de cursos

Tipus de curs		

Nombre d’alumnes

Cursos generals

19

Cursos generals

334

Cursos monogràfics

12

Curs de català bàsic

62

Cursos in company

14

145

Cursos intensius d’estiu

6

Curs de castellà bàsic
per a estudiants internacionals
Cursos intensius d’estiu

81

TOTAL CURSOS		

51

Cursos in company

92

TOTAL ALUMNES

714

TIPOLOGIA DE L’ALUMNAT
Tipus d’alumne

> El Servei d’Idiomes organitza
un concurs de haikus, coincidint
amb la diada de Sant Jordi.
Hi participen un total de 173
alumnes del servei, amb obres
en anglès i japonès. Tots els
treballs es mostren en una
exposició al vestíbul de l’edifici
principal de la FUB.

El servei de
traduccions es
consolida amb
encàrrecs propis
de la universitat
i també d’externs

ALUMNAT DELS CURSOS D’IDIOMES

Nombre d’alumnes

% sobre el total

Alumnes de la FUB

298

47,7%

Persones externes

267

37,5%

Professorat i personal de la FUB

15

2,1%

Institucions vinculades a la FUB

Institucions

30

Exalumnes

18

6,7%

Alumnes UVic

5

0,7%

Altres

81

11,3%

TOTAL

714

100%

TRADUCCIONS

SERVEI D’IDIOMES

8

9

Nombre de traduccions

%

Encàrrecs de clients externs

21

46,7%

Encàrrecs d’altres departaments de la FUB

24

53,3%

TOTAL

45

100%

SERVEI D’INTERCANVIS

LES INSTAL·LACIONS
DE SIMULACIÓ
CLÍNICA COPSEN
L’INTERÈS DE
PROFESSORAT I
INVESTIGADORS
INTERNACIONALS

> Doris Sequeira, coordinadora
de la Red en Salud del Adulto
Mayor (REDESAM) de Xile, visita
les instal·lacions d’UManresa i
la Clínica Universitària. Sequeira és infermera i doctora en
Gerontologia Social. Col·labora
en diferents iniciatives amb la
Fundació Universitària del Bages i la Fundació Sociosanitària
de Manresa, entre les quals
destaca l’organització del Congrés sobre Cronitat, Dependència i Atenció Sociosanitària celebrat a Santiago de Chile.
> El neuròleg xilè, Pedro Chaná,
president de la Corporación del
Centro de Trastornos del Movimiento (CETRAM) de Xile visita
les instal·lacions d’UManresa i
de la Clínica Universitària, amb
voluntat d’establir relacions de
col·laboració en l’àmbit de la
recerca i la formació permanent
de professionals de la salut.

Més convenis
de col·laboració
amb universitats
europees, més
alumnes d’intercanvi
amb el programa
Erasmus

> El professor dels estudis
d’Empresa d’UManresa i doctor
en Economia, Jordi Franch, participa en un intercanvi docent
amb la Universitat de Nürtingen-Geislingen (Alemanya).
Franch imparteix classes als
dos campus de la universitat,
amb intervencions sobre: «Institutional corruption in Spain and
the case of Catalonia. Situation
and solutions»; «Europe recovery: Austerity or Monetary and
Fiscal stimulus?»; i «Inflation
or Deflation: What is to fear?».
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> La professora de fisioteràpia
de la Lathi University of Applied
Sciences de Finlàndia Paula
Harmokivi fa una estada a
UManresa-FUB en el marc del
programa de mobilitat docent
Erasmus. Durant la seva estada,
Harmokivi imparteix classes als
alumnes de fisioteràpia, visita
les instal·lacions de simulació
de la CU+, presenta la seva
tesi doctoral al professorat
i intercanvia experiències sobre temes d’investigació amb
una part de l’equip docent
universitari.

ALUMNES EN PROGRAMES D’INTERCANVI
OUT

> Una delegació de sis persones
de l’Hospital Universitari i de la
Universitat de Leuven (Bèlgica)
visiten les instal·lacions
d’UManresa i de la Clínica
Universitària (CU+) per conèixer
com s’hi utilitza la simulació
clínica en la docència dels
estudis de Ciències de la Salut.
Els contactes amb l’hospital
i la universitat belga serveixen
també per explorar possibles
acords d’intercanvi d’alumnes
d’ambdues institucions universitàries tant a través del programa Erasmus com de convenis
directes entre institucions.

Erasmus

Sicue

Programa propi

Total

Infermeria

5

2

4

11

Fisioteràpia

3

–

–

3

Gestió d’Empresa

4

–

–

4

Educació Infantil

2

3

–

5

Podologia

2

–

–

2

Logopedia

1

–

–

1

TOTAL

17

5

4

26

Erasmus

Sicue

Programa propi

Total

Infermeria

6

–

–

6

Fisioteràpia

2

–

–

2

Gestió d’Empresa

1

–

–

1

TOTAL

9

–

–
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> Una delegació dels estudis
d’Infermeria visiten la School of
Nursing & Health Studies de la
Universitat de Miami. L’objectiu
de la visita és donar continuïtat
i reforçar els intercanvis i presentar-los el nou Centre Internacional de Simulació i Alt
Rendiment Clínic (CISARC).
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RECERCA I INNOVACIÓ

RECERCA
I INNOVACIÓ
AL SERVEI DEL
TERRITORI I
AMB PROJECCIÓ
INTERNACIONAL

> Un equip d’investigadors del
campus Manresa crea un qüestionari per avaluar la percepció
de l’experiència estètica del
públic davant d’un espectacle
escènic. L’eina, que ja s’havia
posat a prova a la Fira Mediterrània i a la Mostra de Cinema
Religiós de Manresa, vol servir
als creadors per comprovar
el tipus d’efecte que les seves
obres tenen entre el públic.
> UManresa gestiona un ajut
econòmic de 412.000 euros
procedents de la Comissió Europea per la seva participació
en el projecte d’investigació
CaregiversPRO-MMD. Aquest
projecte, coordinat i liderat per
la UPC, implicarà el treball conjunt de centres d’investigació
i pimes catalanes, franceses,
angleses, gregues i italianes, i té
com a objectiu la creació d’una
plataforma virtual per donar
suport a afectats d’Alzheimer
i als seus cuidadors. El projecte
forma part dels ajuts del programa europeu Horitzó 2020
i té una dotació econòmica de
4 milions d’euros. UManresa es
fa càrrec de la part de la prova
pilot de la plataforma.
> Responsables i membres dels
diferents grups de recerca dels
campus Manresa i Vic de la
UVic-UCC participen en la pri-

DIRECCIÓ DE RECERCA
I INNOVACIÓ

CAMPUS PROFESSIONAL

EL CAMPUS
PROFESSIONAL
UMANRESA
ESTRENA UN CFGS
DE PRÒTESIS
DENTALS
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> La Fundació Universitària
del Bages i l’empresa Avinent
Implant System treballen conjuntament per garantir que el
cicle formatiu de grau superior
de Tècnic superior en Pròtesis
Dentals d’UManresa ofereixi
una formació innovadora
i adaptada a les demandes
actuals del sector. La institució
universitària, com a campus
Manresa de la Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya, i l’empresa, puntera en el
sector, signen un conveni de
col·laboració amb la finalitat

mera edició de l’Aplec de Recerca UVic-UCC. Aquesta jornada
de treball té com a finalitat posar en comú i donar a conèixer
les línies de treball en matèria
de recerca i investigació que
s’estan desenvolupant als dos
campus universitaris.
> La Fundació Universitària
del Bages i la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) signen un conveni de col·laboració
per desenvolupar un projecte de
recerca en neuropsicologia aplicada a l’educació. El conveni
implica la col·laboració dels
grups de recerca d’Experimentació i Aprenentatge dels
estudis d’Educació Infantil
d’UManresa i el de Neuropsicologia de la UIR. La primera recerca conjunta té com a objectiu validar una prova d’avaluació
neuromotriu adreçada a infants
d’entre 5 i 11 anys.

RECERCA I INNOVACIÓ
149.660 € destinats a recerca i transferència de coneixement
67.778,62 € destinats a 9 projectes de recerca d’equips integrats per
personal docent i investigador d’UManresa
81.871,38 € destinats a la realització de doctorats i a la participació
en congressos i reunions científiques

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA

> UManresa col·labora per
segon any consecutiu en el
programa Consolida’t del
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la
Generalitat. Aquest programa
té com a principal objectiu la
formació i l’assessorament
personalitzat d’emprenedors
autònoms que vulguin consolidar la seva idea de
negoci.

de facilitar l’adquisició de les
competències per a l’exercici
de l’activitat professional,
l’accés al món del treball
i l’activitat emprenedora.

Tipus d’activitat

Volum d’activitat

Sensibilització

6 tallers d’emprenedoria als graus
5 conferències

Formació

3 escoles d’emprenedoria
49 participants a les escoles d’emprenedoria

Consultoria i orientació

38 persones ateses
6 empreses constituïdes

Xarxes de relació

2 esdeveniments

TITULACIÓ: CFGS DE PRÒTESIS DENTALS

> Les instal·lacions de l’edifici
FUB2, que disposen d’equipament especialitzat en tecnologia dental, acullen el curs d’alt
nivell sobre noves eines digitals
que ofereix un equip de l’empresa danesa 3shape per a
odontòlegs danesos. El curs
es completa al quiròfan de la
Clínica Universitària.

Nombre d’alumnes

16

Nombre de professors

12

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE CFGS

Beques FUB per a CFGS

13

Quantitat

Beneficiaris

3.000 €
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LAB 0_6

EL LAB 0_6
COPSA L’INTERÈS
D’ESCOLES
I FAMÍLIES EN
L’APROPAMENT DE
LA CIÈNCIA ALS
INFANTS

> Els estudis d’Educació Infantil
d’UManresa posen en marxa
el Lab 0_6, un espai concebut
perquè els infants d’entre 0 i 6
anys s’acostin a la ciència de
forma natural i per promoure la
investigació i la recerca aplicada al món de la docència pel
que fa a l’educació científica
a les primeres edats. Ubicat a
l’edifici FUB2 (Avinguda de les
Bases, 1), el Lab 0_6 ofereix una
primera activitat oberta al públic durant les festes de Nadal:
Viu un Nadal de ciència.
> Enganxa’t a la ciència és la
proposta del Lab 0_6 per a nens
i nenes de 3 a 8 anys per a la
primera setmana de setembre,
just abans d’incorporar-se
a l’activitat escolar. Es tracta
d’un campus científic que pretén cultivar la curiositat dels
nens i nenes per la ciència
i provocar que es facin preguntes i que s’emocionin amb l’experimentació científica a partir
de les propostes del Lab 0_6.
L’activitat vol afavorir un lleure

Explicar la seva
proposta pedagògica
i de recerca aplicada
a mestres i famílies
és l’objectiu principal
del Lab 0_6 durant els
seus primers mesos
de vida

infantil que sigui alhora educatiu i que combini joc i diversió
amb aprenentatge.
> Una vintena de persones
participen en la Jornada de
Recerca The game of Science
and Knowledge, inclosa en
el programa de l’International
Workshop in Higher Education
2016 de la UVic-UCC. Durant la
jornada, que té lloc al Lab 0_6,
es presenten experiències
relacionades amb els espais
de ciència per a la infància.
La primera intervenció va anar
a càrrec d’Alessandro Porcheddu, de la Giocheria Laboratori
de Milà, que parla de la seva
experiència en l’àmbit de l’educació informal. Tot seguit,
Gabriel Lemkow, professor
dels estudis d’Educació Infantil
d’UManresa , explica el funcionament i objectius del Lab 0_6.
Finalment, Jasone Latorre, de
la cooperativa Encís, exposa
una experiència de promoció
de la creativitat utilitzant
materials reciclats.

ESCOLES QUE HAN VISITAT EL LAB 0_6
PER NIVELL EDUCATIU

ALUMNES QUE HAN VISITAT EL LAB 0_6
PER NIVELL EDUCATIU

Llars d’infants

11

Llars d’infants

258

Educació Infantil

27

Educació Infantil – P3

493

Educació Primària

3

Educació Infantil – P4

482

Educació especial

1

Educació Infantil – P5

564

TOTAL

42

Educació Primària

148

Educació especial

25

TOTAL

1.970

FAMÍLIES QUE HAN VISITAT EL LAB 0_6
Visitants

Prop de 2.000 infants
visiten el Lab 0_6 en
només 6 mesos

Infants acompanyats d’un adult

602

Altres acompanyants

106

TOTAL

708

SESSIONS DE DIVULGACIÓ A PROFESSORAT
Sessions

Participants

Al Lab 0_6

21

767

Als centres educatius

2

140

A jornades sobre educació

3

183

A centres de recursos pedagògics

2

180

TOTAL

28

1.270

ALTRES SESSIONS DE DIVULGACIÓ

14

15

Sessions

Participants

A estudiants de batxillerat i CFGS d’Educació Infantil

8

220

A estudiants del grau en Educació Infantil

3

130

TOTAL

11

350

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

LA CU+ AMPLIA
LA SEVA ACTIVITAT
PREVENTIVA A LES
EMPRESES

> La veu cantada centra la
tercera edició de la Jornada de
la Salut dels Músics i les Arts
Escèniques, una iniciativa impulsada per Mútua Intercomarcal i Prevint, i organitzada
conjuntament amb el Campus
Manresa de la UVic-UCC. La
jornada compta amb la cantant
i logopeda, Nina, que ofereix la
Màster Class titulada Atletes
de la veu.
> La Clínica Universitària (CU+)
assessora l’empresa DENSO per
ajudar els empleats que utilitzen el servei de menjador a millorar els seus hàbits alimentaris. Aquest assessorament es
fa després que en les revisions
mèdiques es detectin un nombre elevat de casos d’obesitat
o sobrepès i colesterol, entre
d’altres. D’altra banda, també
hi duu a terme tallers d’activitat
física saludable i d’ergonomia
adaptats als diferents llocs
de treball.

El treball
interdisciplinari
de les unitats
d’especialització
obre noves
possibilitats a
l’activitat preventiva
i assistencial de
la CU+

> 19 cantants de l’Orfeó Manresà i 18 de Manresa Teatre Musical participen en una exploració
a la Clínica Universitària amb
l’objectiu de diagnosticar alteracions vocals en persones que
fan un ús intensiu de la seva veu
i, en el cas d’existir, establir el
tractament més adequat. Dues
logopedes de la unitat de veu,
Núria Carmona i Assum Linares,
especialitzades en veu parlada
i cantada, realitzen el reconeixement a partir del qual elaboren un informe personalitzat.

Nous convenis de
col·laboració amb
empreses i institucions de l’entorn
apropen l’activitat
assistencial de la
CU+ a col·lectius
amb necessitats
específiques
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> La Clínica Universitària renova
el conveni amb el Centre Sanitari del Solsonès per a la prestació del servei de logopèdia del
sistema públic de salut en
aquesta comarca.
> El programa Fifty-Fifty de la
Fundació SHE per a la prevenció
de malalties cardiovasculars
compta amb el suport de la
Clínica Universitària per a la
recollida de dades i seguiment
de participants.
> La xarxa de relacions institucionals de la Clínica Universitària s’amplia amb la signatura de
nous convenis amb la Fundació
La Caixa, l’entitat de prestació
de serveis a la dependència,
EULEN, l’escola d’arts escèniques, Manresa Teatre Musical
i el complex esportiu de les
Piscines Municipals de
Manresa.
> La Clínica Universitària
s’incorpora com a entitat prestadora de serveis de logopèdia
i fisioteràpia al programa
CaixaProinfància de lluita
contra la pobresa i l’exclusió
social.
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL
DE LA CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

SERVEI DE LOGOPÈDIA
Visites

Sessions

Total actes

Atenció privada

100

1.379

1.479

Servei públic CatSalut Bages-Solsonès

747

8.751

9.498

–

465

465

847

10.595

11.442

Prestació de serveis a tercers
TOTAL

SERVEI DE PODOLOGIA

Servei de podologia CU+

Exploracions

Quiropòdies

Suports
plantars

Visites
i cures
pre/post

Cirurgies

Total
actes

955

1.402

413

54

20

2.844

–

2.219

–

1.096

96

3.411

955

3.621

413

1.150

116

6.255

Prestació de serveis
a tercers
TOTAL

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Visites/Sessions
		
1.483

Sessions grupals / Tallers

TOTAL

660

2.143

Sessions grupals / Tallers

TOTAL

96

158

Visites a infants

TOTAL

28

85

SERVEI DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ
Visites
		
62

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Visites a adults
		
57

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE
PROBLEMES DE SALUT EN ESCOLARS

18

19

Municipis

Infants

Exploracions

Escoles

Manresa

888

1.141

14

Artés

133

184

2

TOTAL

1.021

1.325
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** Pla de millora dels hàbits
alimentaris a treballadors de
l’empresa DENSO

LA UNIVERSITAT
COMPROMESA AMB
EL TERRITORI I LES
PERSONES

MÉS FUB

> La ciència és l’eix al voltant
del qual giren les diferents
propostes de reflexió i debat
del primer cicle de conferències
organitzat conjuntament per
l’Associació de Professionals
Sèniors al Servei del Territori,
Gest!, el CTM Centre Tecnològic
- Eurecat i els tres centres
universitaris de la ciutat, la
Fundació Universitària del
Bages – UManresa, l’Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa i la delegació
de Manresa de la Universitat
Oberta de Catalunya. Aquesta
iniciativa conjunta rep el nom
de 3Ct (Ciència, Cultura, Coneixement i Talent) i pretén acostar
l’activitat acadèmica universitària a la població, amb un to divulgatiu i proper. Les diferents
institucions implicades comparteixen un compromís decidit
en la generació i divulgació de
coneixement i una vocació de
servei estretament lligada a
Manresa i al conjunt de la Catalunya Central, com a àmbit
natural de la seva activitat.
> El Campus Infantil
d’UManresa arriba a la
cinquena edició que incorpora
dues novetats: d’una banda,
el trasllat de les activitats
a l’edifici FUB2 i, de l’altra,
la incorporació de propostes
relacionades amb la ciència
i l’experimentació.

> 34 alumnes del Màster en
Emergències Extrahospitalàries
i del Curs d’Accidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes
d’UManresa participen en el
simulacre d’accident organitzat
amb motiu del 150 aniversari
de la Policia Local de Manresa.
El simulacre, que consisteix en
un accident entre dos vehicles,
mobilitza més d’un centenar de
persones de diferents cossos
de seguretat, d’emergències
i sanitaris del territori. Compta
amb l’assistència d’un helicòpter medicalitzat que simula
l’evacuació d’un dels ferits
crítics.
> Les diferències i similituds
entre l’Andorra i la Manresa dels
anys 60-70 és l’objectiu de la
trobada entre la quarantena
d’alumnes de l’Aula Magna de la
Universitat d’Andorra i del programa FUB+GRAN d’UManresa.
Els andorrans tornen la visita
que els de Manresa els havien
fet el curs passat.

LA UNIVERSITAT
SALUDABLE I SOLIDÀRIA

> El programa Universitat Saludable de la FUB i l’Ajuntament
de Manresa coordinen la cinquena edició de la Setmana del
Cor, amb activitats formatives
i divulgatives destinades a promoure els hàbits de vida cardiosaludables entre la població.
Inclou una vintena de propostes,
organitzades per un grup de
25 entitats, que s’inicien amb
una caminada saludable i acaben amb la caminada per
l’Anella Verda.
> Les instal·lacions d’UManresa
acullen la sisena edició de la
Marató Universitària de Donació
de Sang que es tanca amb un
total de 145 donacions, de les
quals 62 corresponen a persones que donen sang per
primera vegada.
> La Fundació Universitària del
Bages i Mútuacat convoquen
per segona vegada el concurs
«Posa-hi cor», una iniciativa de
suport a La Marató de TV3 en
l’edició dedicada a les malalties
metabòliques. «Posa-hi cor» vol
contribuir a La Marató a través
del reconeixement a creacions
artístiques que alhora serveixin
per fer reflexionar sobre la necessitat d’adquirir hàbits i de fer
activitats que ajudin a prevenir
la diabetis i l’obesitat i de donar
visibilitat a aquestes malalties.
> La Fundació Universitària
del Bages dóna suport al Giving
Tuesday o dia mundial de la
donació, una iniciativa global
que vol celebrar l’acció solidària
de donar, mobilitzant el màxim
de persones, famílies, organitzacions i empreses. L’adhesió
de la FUB a aquesta iniciativa
es concreta en el suport a una
de les campanyes impulsades
en el marc d’aquest dia, concretament la del Banc de Sang
i Teixits, que vol aconseguir
1.000 nous donants
a Catalunya.
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> La Setmana de la Universitat
Saludable ofereix un programa
d’activitats diverses destinades
a promoure i divulgar uns hàbits
de vida que afavoreixin el benestar i la salut. La Setmana
compta amb la col·laboració
dels clubs esportius manresans
Cube & Duo, Piscines Municipals, Vela Club Fitness i Gimbe,
del Grup Llobet, l’Ajuntament de
Manresa, Ca l’Arpellot, la Diputació de Barcelona, el Club Tennis Manresa i la colla castellera
Penjats del Campus.
> UManresa se suma a la commemoració de la Setmana Sense Fum per fomentar que les
persones de la comunitat universitària que fumen tinguin
informació i arguments per deixar aquest hàbit tòxic. Durant
tota una setmana, es fan arribar
a la comunitat universitària
missatges positius sobre els
avantatges de deixar de fumar,
es fan carboximetries per calcular com afecta el fum als pulmons i s’impulsa una campanya
de fotografies a Instagram.

ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

19 D’OCTUBRE DE 2015

3 DE NOVEMBRE DE 2015

> El codi ètic de la Universitat
de Vic – Universitat Central
de Catalunya, la Fundació
Universitària Balmes i la
Fundació Universitària del
Bages es presenta al campus
Manresa, en un acte durant el
qual també es donen a conèixer
la Càtedra de Bioètica Fundació
Grífols. La presentació compta
amb la presència del rector
de la UVic-UCC, Jordi Montaña,
la professora de la Facultat
de Ciències de la Salut i el
Benestar del Campus Vic, Ester
Busquets, i de la directora de
la Càtedra de Bioètica, Núria
Terribas.

> La Fundació Universitària
del Bages presenta el llibre
Introducció a la macroeconomia,
de Jordi Franch, doctor en
Economia i professor de la
Facultat de Ciències de
Manresa. La presentació
d’aquesta obra, la tercera
d’Edicions FUB, compta amb
la presència de l’economista
José Maria Gay de Liébana,
que pronuncia la conferència
titulada On estem? Analitzant
la situació econòmica actual.

3 DE DESEMBRE DE 2016

2 DE NOVEMBRE DE 2015
> La responsable de recursos
humans de l’empresa Affinity
Pet Care, Teresa Niubó, participa
en l’Àgora d’Opinió que se
celebra a l’Escola d’Hostaleria
de Manresa, organitzada per
Creacció amb el suport de la
FUB. Niubó explica el procés de
transformació digital d’Affinity.

> L’economista Xavier Sala
i Martín fa la presentació
oficial del seu llibre Economia
en colors a la sala d’actes de
la FUB, convidat pel Grup de
Professors d’Economia a
Batxillerat de la Catalunya
Central i els estudis d’ADE
d’UManresa.

Vernis és un artista de
trajectòria llarga i fructífera,
basada en el compromís
estètic i social. La seva obra
està marcada pel risc, per la
independència de modes
i de tendències estètiques
i, sobretot, per la decidida
voluntat d’adaptar les formes
d’expressió a una poètica
sòlida i particular.

les seves pràctiques en
les àrees docents, sanitària
i d’investigació del centre
sanitari. El conveni és el primer
d’aquestes característiques que
signa la Facultat de Ciències de
la Salut de Manresa i permet
que l’Hospital de Sant Joan de
Déu de Martorell es converteixi
en hospital associat
universitari.

4 DE FEBRER DE 2016

7 D’ABRIL DE 2016

> El Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Manresa
acull l’acte institucional
commemoratiu del 25è
aniversari de la Fundació
Universitària del Bages. L’acte
és presidit per l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, el
director general de la FUBages,
Valentí Martínez, el rector de
la UVic-UCC, Jordi Montaña,
l’adjunta a direcció general
de la FUBages, Imma Ubiergo,
i la regidora d’Ensenyament
i Universitats, Mercè Rosich.
La commemoració inclou la
presentació del llibre FUB25.
La universitat que avança, de
la periodista Anna Vilajosana.

> L’Ajuntament de Manresa fa
un reconeixement públic a totes
les empreses que col·laboren
en el projecte Manresa, ciutat
cardioprotegida, que ha permès
desplegar una xarxa de
31 desfibril·ladors en indrets
públics de la ciutat. L’acte es
fa al saló de sessions de
l’Ajuntament i amb la presència del conseller de Salut de
la Generalitat, Antoni Comín,
l’alcalde, Valentí Junyent, i la
regidora de Salut, Mercè Rosich.

12 DE GENER DE 2016
> S’inaugura una mostra
de l’obra de l’artista i
exprofessor de la Universitat
de Vic-Universitat Central de
Catalunya, Josep Vernis a la
sala d’exposicions de la Plana
de l’Om de Manresa. L’exposició
és coorganitzada per la UVicUCC i l’Ajuntament de Manresa
en el marc del programa «fem
TERRITORI» de la universitat.

9 D’ABRIL DE 2016

7 D’ABRIL DE 2016
> La Facultat de Ciències
de la Salut de Manresa de la
Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya (UVicUCC) i la Fundació Hospital de
Sant Joan de Déu de Martorell
signen un nou conveni per tal
que els alumnes dels graus
en Infermeria, Fisioteràpia,
Logopèdia i Podologia realitzin

> 422 persones visiten
UManresa en la seva jornada anual de portes obertes.
D’aquestes, 151 s’interessen
en els estudis de grau en
Infermeria, Fisioteràpia,
Logopèdia, Podologia,
Administració i Direcció
d’Empreses, Educació Infantil
i en el Cicle Formatiu de Grau
Superior de Tècnic en Pròtesis
Dentals i la resta són
acompanyants. La Jornada
de Portes Obertes atén també
40 possibles futurs alumnes

francesos, interessats
principalment en els estudis
de Fisioteràpia.
4 DE MAIG DE 2016
> La revista El Pou de la Gallina
atorga el premi al manresà de
més actualitat a la Fundació
Universitària del Bages en el
marc de la convocatòria 2016
dels premis Oleguer Bisbal.
El lliurament del guardó, que
s’escull per votació popular
entre els lectors de la revista, es
fa al Centre Cultural El Casino
amb la presència de la tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de
Manresa, Mireia Estefanell,
la regidora de Cultura, Anna
Crespo, i del president de
l’Associació Cultural El Pou
de la Gallina, Jaume Puig.

11 DE MAIG DE 2016
> Un centenar de persones
assisteixen als Diàlegs pel
Futur, una iniciativa conjunta
del diari Regió7, la Fundació
Universitària del Bages,
la delegació del Bages de la
UOC i l’Ajuntament de Manresa.
Aquesta edició es dedica a
reflexionar sobre processos
d’independència d’arreu del
món per aprofundir en com es
fa la construcció d’un nou estat.

6 DE JULIOL DE 2016

25 DE MAIG DE 2016

5 DE MAIG DE 2016
> Ciència i història. Recuperar la
memòria, fer història és el títol
de la conferència que ofereix
el conseller de Cultura de la
Generalitat, Santi Vila a la sala
d’actes de l’edifici FUB2. La
conferència clou la primera
edició del cicle de reflexió
sobre la ciència organitzat pel
col·lectiu 3Ct, del qual formen
part l’Associació de Professionals Sèniors al Servei del
Territori, Gest!, el CTM Centre
Tecnològic - Eurecat i els tres
centres universitaris de la
ciutat, la Fundació Universitària
del Bages – UManresa,
l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa i la
delegació de Manresa de la
Universitat Oberta de
Catalunya.

col·laboració es fa a la Fundació
Universitària del Bages amb la
presència de Xavier Queralt,
conseller delegat de
CatalunyaCaixa i representant
del Grup BBVA a Catalunya,
Sebastià Catllà, president
d’Ampans, i Valentí Martínez,
director general de la Fundació
Universitària del Bages.

> UManresa lliura els quinzens
Premis a Treballs de Recerca
de Batxillerat. Hi participen
77 estudiants, que hi presenten
62 treballs. La regidora d’Ensenyament i Universitats de
l’Ajuntament de Manresa,
Mercè Rosich, presideix l’acte
que compta amb la presència
d’Ignasi Belda, president
d’Horizon Twenty50 i CEO
d’Intelligent Pharma. Durant
l’acte, Belda pronuncia la
conferència Canvi de model
productiu: com serà l’economia
del futur i cap on s’han d’orientar
les trajectòries acadèmiques.
26 DE MAIG DE 2016
> El plenari de l’Associació
Misteriosa Llum fa públic
que encarrega a la Fundació
Universitària del Bages
l’administració de les Festes
de la Llum del 2017.
30 DE JUNY DE 2016
> UManresa-FUB, AMPANS, CX i
BBVA signen un doble acord per
tirar endavant la primera edició
del programa UniversiMÉS,
una iniciativa conjunta per fer
accessible la universitat a les
persones amb discapacitat
intel·lectual. L’objectiu és
afavorir que una vintena de
persones puguin prendre-hi
part, sense que el cost
econòmic suposi un
impediment. La signatura
d’aquests convenis de

> Un centenar de persones,
en representació d’empreses,
institucions i organitzacions
del territori, participen en l’acte
FUB25. La universitat que
avança amb el territori. L’acte es
planteja com un reconeixement
i un agraïment al suport que ha
rebut la institució universitària
en els seus 25 anys de
trajectòria. A més d’un acte
institucional presidit per
l’alcalde de Manresa i president
del Patronat de la Fundació
Universitària del Bages,
Valentí Junyent, la regidora
d’Ensenyament i Universitats,
Mercè Rosich, i el director
general de la FUB, Valentí
Martínez, la celebració inclou
una activitat de dinàmica
col·laborativa en format de joc.
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