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ALUMNES
> 1.479 alumnes de grau

FEINA BEN FETA, ORIENTADA ALS
RESULTATS I A LA GENERACIÓ DE VALOR

Presentem la memòria d’activitats del curs 2016-2017. Un any
més, les xifres constaten la força, la vitalitat i el lideratge de
la Fundació Universitària del Bages (FUB) que ens ha permès
ampliar, aprofundir i consolidar l’oferta d’estudis superiors
en l’àmbit de les comarques centrals de Catalunya.
Des de Manresa sabem que fomentar l’impuls, la innovació
i el coneixement és una aposta guanyadora, i la FUB, curs rere
curs, gràcies a la bona gestió del seu equip directiu i el treball
i la capacitat d’un excel·lent equip docent i d’administració
i serveis, mostra la voluntat de cercar una excel·lència que
li està permetent créixer i aconseguir un estatus cultural
i acadèmic reconegut.
Les dades de la memòria del darrer curs ratifiquen aquest
creixement, amb noves titulacions, amb número d’alumnes
i serveis. Fa només uns dies en el darrer acte de graduació,
aquesta institució universitària informava que ja havia
superat els 5.000 diplomats i graduats al llarg de la seva
història, una xifra molt simbòlica que corrobora l’èxit
d’un projecte plenament consolidat.
En aquest camí que convida a l’optimisme se sumen els
darrers passos que hem donat per guanyar nous espais per
acollir l’activitat docent i la recerca. Així mateix, l’aprovació
del grau de Medicina, aconseguit el maig passat, consolida
el prestigi de la FUB en el conjunt del mapa universitari
català reforçant l’aposta de la UVIC-UCC.
La bona salut de la FUB és el resultat de la feina ben feta,
orientada als resultats i a la generació de valor, i sempre
en paral·lel a les necessitats de l’entorn. No oblidem que
l’objectiu final és aconseguir que a casa nostra els joves
tinguin les eines adequades per aprofitar tot el bagatge
de coneixements, experiències, emocions i relacions per
construir unes ciutats i un país millor. Estic segur que,
entre tots, ho estem aconseguint perquè el futur és
a les nostres mans.
VALENTÍ JUNYENT I TORRAS
Alcalde de Manresa

MOLTA FEINA I UNS RESULTATS
A L’ALÇADA DE L’ESFORÇ

La Memòria 2016-2017 tanca un curs intens en què
hem posat en marxa un munt de projectes. Alguns s’han
materialitzat després de molts anys de feina discreta però
tenaç com la llum verda per al nou grau en Medicina de la
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya o la
posada en marxa del màster universitari en Metodologia de
la Simulació, pioner a l’Estat espanyol. Altres són fruit de la
capacitat de la Fundació Universitària del Bages per detectar
oportunitats i necessitats i donar forma a iniciatives que
hi donin resposta, com el programa UniversiMés, per a una
universitat més diversa, o el Lab sobre rodes, que eixampla
el potencial del Lab 0-6 per apropar la ciència als més petits.
Compromesos amb la ciutat, hem administrat la Festa de la
Llum 2017 amb voluntat d’aportar a la celebració contingut
i reflexió. I, amb la Fundació Aigües de Manresa, hem creat
el Premi Sèquia per posar en valor les actituds que van fer
possible la construcció del canal medieval, actituds que,
encara avui, són plenament vigents. Innovadors per vocació,
hem avançat en la incorporació de la metodologia de la
simulació en diferents àmbits fins a esdevenir-ne un centre
referent a tot l’Estat; o també hem impulsat la nostra activitat
investigadora amb la creació de diferents grups de recerca
i la gestió de fons competitius. Amb mirada àmplia, hem
avançat en la consolidació de relacions i aliances
internacionals que ens ajuden a dur la nostra expertesa
i coneixement més enllà del país, en diferents
continents arreu del món.
El conjunt de la comunitat universitària ha treballat de valent
durant tots aquests mesos per fer possibles els resultats
que presentem: en diferents àmbits, internament i de portes
enfora, cadascú des del seu nivell de responsabilitat. Són una
suma d’esforços que prenen sentit sota el paraigües dels
valors que compartim com a institució: el compromís ferm
amb l’entorn i la seva gent, la vocació innovadora i una visió
del món d’horitzons amplis.

LA FUB EN XIFRES

Facultat de
Ciències de la Salut: 1.243
· Infermeria: 376
· Fisioteràpia: 669
· Podologia: 104
· Logopèdia: 94
Facultat de
Ciències Socials: 236
· ADE / Gestió d’Empreses: 85
· Educació Infantil: 151
> 1.369 alumnes de postgrau,
màster, formació contínua
· 267 alumnes de màsters
i postgraus propis
· 15 alumnes de màster universitari
· 553 alumnes de formació contínua
· 449 alumnes en formació
in company
· 64 alumnes del programa
FUB+GRAN (extensió universitària
per a majors de 55 anys)
· 21 alumnes del programa
UniversiMés (extensió universitària
per a persones amb discapacitat
intel·lectual)
865 alumnes d’idiomes
41 alumnes de CFGS
(Pròtesis Dentals)

16-17

1.479

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
> 1 màster universitari
> 16 programes de màster
i postgrau
> 1 MBA
> 54 programes de formació
contínua
> 66 cursos d’idiomes
> 3 cursos del programa FUB+GRAN
> 1 curs del programa UniversiMés
PROFESSORAT I PAS

VALENTÍ MARTÍNEZ I ESPINOSA
Director general de la Fundació Universitària del Bages

EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS
DE GRAU A LA FUB (1998-2017)

> 314 professors de grau
> 386 professors de postgrau,
màster i formació contínua
> 18 professors de cicle formatiu
de grau superior
> 28 professors del Servei d’idiomes
> 68 persones d’administració
i serveis
> 37 professionals a la Clínica
Universitària

GRAUS UNIVERSITARIS

NOVES
METODOLOGIES
I MODALITATS PER
ALS ESTUDIS DE
GRAU

> UManresa presenta la seva
oferta formativa al Saló de
l’Ensenyament amb la novetat
del nou grau semipresencial en
Logopèdia, amb titulació interuniversitària de la UVic-UCC i la
UOC. També hi dona a conèixer
el nou grau en Medicina que
s’impartirà a partir del curs
2017-2018 que ve als campus
Manresa i Vic.
> La Facultat de Ciències de
la Salut incorpora la simulació
com a eina d’aprenentatge als
estudis de Fisioteràpia. Amb la
implantació d’aquest programa,
UManresa esdevé pionera en
l’ús de la simulació en aquest
grau. El seu objectiu és potenciar la visió integradora dels
estudiants entre els aspectes
teòrics i les habilitats necessàries per desenvolupar-se
professionalment pel que fa
a l’atenció al pacient.

La implicació amb
l’entorn aporta valor
als estudis de grau
UManresa
converteix el grau
en Logopèdia en
semipresencial
juntament amb
la UOC

> La Fira d’Experimentació
per a infants de 0 a 6 anys,
que organitzen els estudis
d’Educació Infantil, rep la visita
de 250 infants. A més de les
alumnes del grau, hi participen
activament 60 mestres interessats en conèixer propostes per
treballar la ciència i l’experimentació a les aules.
> Un centenar de persones
participen en la jornada anual
organitzada per UManresa per
commemorar el Dia de la Logopèdia. La jornada se centra en
la disfàgia infantil i va a càrrec
de Tània Dias, logopeda que
treballa a la Unidad de Cuidados Especiales para el Recién
Nacido y Centro de Desarrollo
Infantil de la Unidade Local
de Salud de Castelo Branco
(Portugal).

> Alumnes del Grau en Mestre
d’Educació Infantil treballen en
el projecte educatiu de Sallent,
Sallent Educa. L’Ajuntament
d’aquest municipi del Bages i la
institució universitària signen
un conveni de col·laboració per
tal que els alumnes de l’assignatura Família, escola i entorn
col·laborin en aquesta iniciativa
municipal, com a part de la seva
formació com a mestres.

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES DE GRAU PER ESTUDIS

> Tres alumnes dels estudis
d’ADE guanyen el Reto
CompanyGame en la categoria
de finances en el marc del
V Desafío Iberoamericano en
Simulación de Negocios.
Organitzat per CompanyGame,
el concurs és la competició de
referència en l’àmbit de la simulació de negocis per a universitaris a Iberoamèrica, amb la
participació de més de 2.000
alumnes, 270 docents i 200
universitats de països com
Argentina, Bolívia, Brasil, Xile,
Colòmbia, Costa Rica, Equador,
El Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua,
Panamà, Paraguai, Perú, Portugal i República Dominicana.
> Els estudis de Podologia
organitzen una conferència de
la podòloga australiana, Angela
Evans, de La Trobe University,
referent mundial en el tractament del peu pla infantil, que
omple la sala d’actes.
> Pacients expertes participen
en un seminari de casos clínics
sobre atencions infermeres
a les persones portadores
d’osteotomies adreçat a
alumnes de quart curs del
grau en 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

16/17

376

669

104

94

85

151

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE GRAU

FACULTAT DE CIÈNCIES
DE LA SALUT

FACULTAT DE CIÈNCIES
SOCIALS

4

Infermeria

Curs

5

		

Quantitat

Beneficiaris

Beques FUB		

42.000 €

25

Beques FUB - La Caixa

30.000 €

15

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

13.500 €

9

Beca FUB -		
6.720 €
complement Erasmus		

18

TOTAL		

67

92.220 €

CENTRE INTERNACIONAL
DE FORMACIÓ CONTÍNUA

NOUS PROGRAMES
DE MÀSTER I
POSTGRAU PER
ATENDRE NOVES
NECESSITATS
PROFESSIONALS

> El CIFC d’UManresa posa
en marxa la primera edició del
Postgrau en Disfàgia Orofaríngia
conjuntament amb l’EPAP al
Parc Sanitari Pere Virgili de
Barcelona. Compta amb pràctica experiencial i professorat
internacional. S’ha dissenyat
específicament per a logopedes
que vulguin especialitzar-se
en trastorns de la deglució.
> La primera edició del màster
en Neuroeducació d’UManresa
comença amb una bona acollida
entre diferents tipus de professionals que en valoren, sobretot,
el seu enfocament al món de
l’educació.

La FUB estreny
llaços de col·laboració
amb Sudamèrica

> 50 professionals participen en
un programa de formació superior en assegurances i empresa.
El programa, que s’imparteix
amb grups a Madrid i Barcelona,
és resultat de l’acord entre la
Fundació Universitària del Bages i la Asociación de Corredores de Seguros del Eje del Ebro
(COJEBRO) i compta amb la
participació de les principals
empreses asseguradores, com
Zurich, Generali, DKV, Allianz,
Mapfre o AXA, entre d’altres.

> La FUB, juntament amb
el Consorci de Salut i Social
de Catalunya i l’Organización
Panamericana de Salud OPS/
OMS, posen en marxa un programa formatiu sobre assajos
clínics a La Havana, a Cuba.
Es tracta d’una formació
semipresencial que pretén
potenciar el desenvolupament
dels assajos clínics a Cuba
en els propers anys.

ALUMNES EN MÀSTERS I POSTGRAUS

> Les instal·lacions d’UManresa
acullen una nova edició del
simulacre d’emergències que
serveix per posar a prova els
coneixements dels alumnes
del Màster en Emergències
Extrahospitalàries. L’activitat
mobilitza un centenar de persones entre col·laboradors i alumnes. També participen en un
taller d’emergències en cooperació internacional, una part
del qual consisteix en dissenyar
i construir un campament de
refugiats. L’activitat ha anat
a càrrec de La Cooperativa
Humanitària, formada per
professionals amb una àmplia
trajectòria en la resposta
a situacions d’emergència
i crisis humanitàries.

Màsters

Postgraus

MBA

Nombre de cursos

Nombre d’alumnes

Salut

5

110

Empresa

2

18

Educació

1

25

Total Màsters

8

153

Salut

2

33

Empresa

6

66

Total Postgraus

8

99

Total MBA

1

15

17

267

TOTAL (MÀSTERS, POSTGRAUS I MBA)

CURSOS I ALUMNES EN FORMACIÓ CONTÍNUA
Tipus de curs

> La FUB i l’Instituto Superior
de Derecho y Economía (ISDE)
signen un conveni de col·laboració per impulsar accions de
formació contínua de forma
conjunta. Un dels primers
acords estableix que es realitzaran a Madrid dos dels programes de més èxit impartits al
Centre Internacional de Formació Contínua d’UManresa: el
Postgrau en Simulació Clínica
i el Postgrau en Gestió Clínica.

6

Àmbit

7

Nombre de cursos

Nombre d’alumnes

Formació contínua en salut

22

342

Formació contínua en gestió empresarial

3

17

Formació contínua en educació

6

114

Formació in company

18

449

Escoles d’emprenedors

5

80

TOTAL

54

1.002

SERVEI D’IDIOMES

L’OFERTA
FORMATIVA DEL
SERVEI D’IDIOMES
ES FA MÉS GRAN
I DIVERSA

> El Servei d’Idiomes incorpora
la prestigiosa certificació ACLES
als exàmens finals dels cursos
de B1 i B2 d’anglès. Aquesta
acreditació no té cap cost addicional per a l’alumne i assegura

CURSOS D’IDIOMES

La certificació ACLES
aporta un plus de
reconeixement als
cursos d’idiomes

el reconeixement del títol en
tot l’àmbit d’educació superior
de l’Estat espanyol i també
per part del Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat.

ALUMNAT DELS CURSOS D’IDIOMES

Tipus de curs		

Nombre de cursos

Tipus de curs		

Nombre d’alumnes

Cursos generals

17

Cursos generals

288

Cursos monogràfics

20

Curs de català bàsic

77

Cursos in company

22

236

Cursos intensius d’estiu

7

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

60

TOTAL CURSOS		

66

Cursos in company

127

Cursos de preparació de les PAP

21

Cursos de francès i italià PAS/PDI

25

Cursos intensius d’estiu

29

TOTAL ALUMNES

863

SERVEI DE TRADUCCIONS
Nombre de
traduccions

%

Encàrrecs de
clients externs

22

46%

Encàrrecs d’altres
departaments de
la FUB

25

54%

TOTAL

45

100%

SERVEI D’INTERCANVIS

EL SERVEI
D’INTERCANVIS
PROMOU LA
MOBILITAT
D’ALUMNAT
I PROFESSORAT

ALUMNES EN PROGRAMES D’INTERCANVI
OUT

UManresa
consolida
relacions
internacionals
en diversos
continents

Erasmus

Sicue

Programa propi

Total

Infermeria

5

3

4

12

Fisioteràpia

4

–

–

4

Educació Infantil

–

2

–

2

TOTAL

9

5

4

18

IN

SERVEI D’IDIOMES

Erasmus

Sicue

Programa propi

Total

Infermeria

1

1

–

2

Fisioteràpia

2

1

–

3

Podologia

2

–

–

2

Gestió d’Empreses

1

–

–

1

TOTAL

6

2

–

8

MOBILITAT I VISITES IN DE PROFESSORAT INTERNACIONAL
Estudis

CAMPUS PROFESSIONAL

EL CAMPUS
PROFESSIONAL
UMANRESA ATRAU
ESTUDIANTS DE
TOT CATALUNYA

> L’increment de matriculats al
primer curs de CFGS de Pròtesis
Dentals obliga a fer un desdoblament dels horaris per garantir un bon aprofitament de la
part pràctica de la formació.
Aquest cicle és el primer a
Catalunya d’aquesta especialitat que va reordenar l’estructura del cicle formatiu apostant
per la formació dual.
> El Campus Professional
UManresa posa en marxa un

cicle de classes magistrals
a càrrec d’experts en pròtesis
dentals. La primera sobre posició corporal i oclusió va anar
a càrrec de l’odontòloga i ortodoncista Montserrat Pallach.

Infermeria

> Gustavo Ávalos, especialista
en implantologia, fa una classe
magistral a l’alumnat de segon
curs del CFGS de Pròtesis Dentals sobre la importància de l’articulador semiajustable i la seva
relació amb la pròtesi digital.

Ciències
de la Salut

Educació
Infantil

TITULACIÓ: CFGS DE PRÒTESIS DENTALS

8

Nombre d’alumnes

41

Nombre de professors

18

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE CFGS

Beques FUB per a CFGS

Quantitat

Beneficiaris

6.000 €

4

ADE

9

Professorat
visitant

Universitat
d’origen

Isabel Siefer
Cibeles
González

País

Objectiu

Universitat de
Valparaíso

Xile

Coneixement de la gestió
de les cures infermeres
en diferents àmbits
assistencials

Anne
Deschamps

UC LeuvenLimburg

Bèlgica

Coordinació d’intercanvis
d’estudiants

Helle Rose
Linderoth
Laila Sjøltov

UCC

Dinamarca

Intercanvi entre docents

Viviana Plebani

Universitat de
Mar del Plata

Argentina

Coordinació d’intercanvis
d’estudiants i col·laboració
en Formació Contínua

Andrea Coda

University
of Newcastle
of Sidney

Austràlia

Desenvolupament d’una
eina TIC d’avaluació de la
percepció del dolor

Isabel J.
Hopwood
Stephens

Bath Spa
University

Regne Unit

Coneixement de la
proposta pedagògica
del Lab 0-6

Juliette
WilsonThomas

Manchester
Metropolitan
University

Regne Unit

Coneixement de la
proposta pedagògica
del Lab 0-6

Concepción
Bellón

Universitat
de Reims
ChampagneArdenne

França

Coordinació d’intercanvis
d’estudiants

RECERCA I INNOVACIÓ

L’ACTIVITAT DE
RECERCA I INNOVACIÓ
CREIX A UMANRESA
Tres grups d’investigadors
donen un impuls a la
recerca a UManresa
UManresa accedeix
a fons competitius per
a projectes de recerca

> La Direcció de Recerca i Innovació 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, implica
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 cuidadors
de malalts d’Alzheimer i a les
persones que els cuiden.
> La Cambra de Comerç de
Manresa i l’Oficina de Suport
a l’Emprenedoria del campus
Manresa de la UVic-UCC posen
en marxa el programa Emprèn
la teva empresa. Consisteix en
un acompanyament individualitzat a joves entre 16 i 29 anys
que vulguin posar en marxa
una idea de negoci. El programa
formatiu aborda des de la idea
inicial, passant per la definició
del projecte, el procés d’emprendre, l’organització, els tràmits i el pla d’empresa, entre
d’altres.
> UManresa imparteix la formació del programa Texinnova
adreçat a persones que vulguin
innovar i desenvolupar nous
productes i projectes en la

indústria tèxtil. Es tracta d’una
iniciativa de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, del
centre tecnològic InnotexCenter
CTF de la Universitat Politècnica
de Catalunya, l’Associació del
Tèxtil Mèdic-Sanitari del Berguedà i UManresa. El programa
forma part de la iniciativa
CatalunyaEmprèn del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat.
> L’Ajuntament de Manresa
i la FUB posen en marxa una
enquesta per conèixer la percepció que tenen els ciutadans
de Manresa en relació amb la
salut. Les dades que se n’obtinguin han de servir per elaborar
el Pla de Salut de Manresa
2017-2021. El qüestionari
s’acompanya d’una eina metodològica, el Mètode d’Apreciació
de la Percepció de Salut (MAPS),
elaborada per la Direcció de
Recerca i Innovació.
> Professors vinculats als
estudis d’ADE formen prop de
40 persones que participen en
les escoles d’estiu per a persones emprenedores a les comarques del Ripollès, el Berguedà
i el Moianès.

GRUPS DE RECERCA
Nombre de membres
UManresa

Nombre de membres
d’altres institucions

Nombre total
de membres

Ciències mèdiques
i de la salut

12

15

27

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

Ciències mèdiques
i de la salut

6

4

10

Grup de Recerca en Educació,
Neurociència, Experimentació
i Aprenentatge (GRENEA)

Ciències socials

5

0

5

Nom del grup

Àrea de coneixement

Grup de Recerca i Innovació en
Podologia, Biomecànica, Fisioteràpia
i Exercici Terapèutic (GRIBiPoFET)

Àrea de coneixement

Nombre de grups

%

Nombre d’investigadors

%

Ciències mèdiques i de la salut

2

66,7%

37

88,4%

Ciències socials

1

33,3%

5

11,6%

TOTAL

3

100,0%

42

100,0%

PDI D’UMANRESA INCORPORAT A ALTRES GRUPS DE RECERCA DE LA UVIC-UCC
PDI d’UManresa que hi participa

10

Grups de recerca en Ciències mèdiques i de la salut

4

Grups de recerca en Ciències Socials

2

TOTAL

6

11

CISARC

RECURSOS OBTINGUTS EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES
Projecte

Àmbit

Entitat atorgant

Volum de facturació

CaregiversPro-MMD

Europeu

Comissió Europea.
Horitzó 2020

143.570 €

Ciència sobre rodes. Projecte de foment de
la creativitat i de les vocacions científiques

Estatal

FECyT

22.000 €

Europeu - Català

Fons FEDER de
la UE RIS3CAT –
Generalitat de
Catalunya

38.217 €

DIALCAT. La diabetis com a accelerador
de deteriorament cognitiu i malaltia
d’Alzheimer: abordatge integral
i adherència al tractament
TOTAL

LA SIMULACIÓ
SE SITUA EN
EL CENTRE DE
L’APOSTA PER LA
INNOVACIÓ DOCENT
D’UMANRESA

> La Societat Espanyola de Simulació i Seguretat de Pacients
(SESSEP) escull la candidatura
d’UManresa-FUB per acollir
la VI Edició del seu Congrés

UManresa estén la
metodologia de la
simulació a tots els
nivells de formació

203.787€

> UManresa inicia la primera
edició del Màster universitari
en Metodologia de la Simulació
que s’imparteix a l’Estat espanyol. El seu objectiu és formar
instructors i facilitadors en
simulació, tot i que també dona
accés al doctorat. L’alumnat
utilitza en el seu aprenentatge
tecnologies innovadores, com
el 3D o la realitat augmentada,
que poden potenciar la simulació per millorar els processos
i actuacions dels professionals
i assegurar la transferència de
coneixements en l’àmbit pràctic.

> La Unió Consorci Formació
i el Centre Internacional de
Simulació i Alt Rendiment Clínic
d’UManresa posen en marxa
un programa de simulació
in situ que consisteix en un cicle
de tallers per a professionals de
la salut perquè desenvolupin
pràctiques segures en l’àmbit
assistencial a partir de la
simulació.

ACTIVITAT DE SIMULACIÓ A UMANRESA

PUBLICACIONS INDEXADES (ANY 2016)
Total

Participants

Activitats de simulació

WoS

4

Grau en Infermeria

427

12

Emerging Source Citation Index

1

Grau en Fisioteràpia

736

84

SCOPUS

3

Grau en Podologia

17

3

TOTAL

8

Grau en Logopèdia

30

8

Grau en ADE / Gestió d’Empreses

24

3

Formació Contínua

258

29

Màster universitari en Metodologia
de la Simulació

14

32

1.506

171

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA
Àmbit

Activitat

Sensibilització

Conferències

7

Escoles d’emprenedoria

5

Alumnes en escoles d’emprenedoria

80

Projectes assessorats

34

Empreses creades

7

Formació

Suport i consultoria

Escola d’emprenedoria

12

Nacional que s’ha de celebrar
durant l’any 2018. UManresaFUB, a través del Centre de
Simulació i Alt Rendiment Clínic
(CISARC), forma part de la societat des del seu naixement i ha
estat present en tots els congressos celebrats fins ara.

Total

TOTAL

Nombre de participants

E.E. Manresa

14

E.E. Texinnova

33

E.E. Ripoll

8

E.E. Berga

12

E.E. Moià

13

TOTAL

80

13

LAB 0-6

EL LAB 0-6 COPSA
UN INTERÈS
CREIXENT ENTRE
ESCOLES, FAMÍLIES
I MESTRES

> 25 nens i nenes d’entre 3 i 8
anys participen en la primera
edició del campus científic
Enganxa’t a la ciència organitzat
pel Lab 0-6. Els infants fan activitats que tenen com a finalitat
cultivar la seva curiositat per la
ciència i provocar que es facin
preguntes i que s’emocionin
amb l’experimentació científica.
> La directora del grau en
Mestre en Educació Infantil,
Montserrat Pedreira, parla de
l’experiència del Lab 0-6 davant
d’unes 700 persones, principalment professors i educadors,
en el marc del seminari internacional organitzat per la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Santiago de Xile
dedicat a la formació científica
en les primeres edats.

La versió mòbil
del Lab 0-6 acosta
l’experimentació
científica a les llars
d’infants

> El Lab 0-6 duu a terme una
prova pilot del Lab sobre rodes.
Es tracta d’una furgoneta que
porta propostes d’experimentació i ciència a escoles bressol
d’arreu de Catalunya. D’aquesta
manera, surt de les seves instal·
lacions per acostar-se a centres
que tenen dificultats per desplaçar-s’hi. La prova pilot és
possible gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona, la Caixa i la Fundación
Española para la Ciencia
y la Tecnología (FECYT).

ESCOLES QUE HAN VISITAT EL LAB 0-6 PER NIVELL EDUCATIU

> El professor del grau de Mestre en Educació Infantil, Gabriel
Lemkow, presenta el Lab 0-6
a ICERI 2016, la Conferència
anual Internacional d’Educació,
Recerca i Innovació celebrada
a Sevilla.

Escoles

Grups

Infants

Llars d’infants

12

24

491

Educació Infantil

67

204

4.461

Educació Primària

2

3

59

Educació especial

1

1

10

TOTAL

82

232

5.021

FAMÍLIES QUE HAN VISITAT EL LAB 0-6
Visitants
Infants acompanyats d’un adult

564

Altres acompanyants

241

SESSIONS DE DIVULGACIÓ A PROFESSORAT
Sessions

Participants

Al Lab 0-6

8

233

Als centres educatius

11

365

A jornades sobre educació

15

1.870

TOTAL

34

2.468

ALTRES SESSIONS DE DIVULGACIÓ

14

15

Sessions

Participants

A estudiants de batxillerat i CFGS d’Educació Infantil

24

868

A estudiants del grau en Educació Infantil

4

170

TOTAL

28

1.038

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

LA CU+ AMPLIA
ÀMBITS D’ACTUACIÓ
AMB NOVES
ESPECIALITATS
La CU+ consolida
la seva col·laboració
amb institucions de
l’entorn

> La Unitat de la Veu de la
Clínica Universitària de Manresa programa dos cursos adreçats tant a cantants professionals com amateurs interessats
en ampliar coneixements teòrics i pràctics sobre la veu com
a instrument. En el primer,
a més de les logopedes Núria
Carmona i Assumpció Linares
i la fisioterapeuta Olga Borao,
hi participa l’actriu i cantant
Nina que, a més de logopeda
és professora de pilates, regenta un centre d’educació, entrenament i rehabilitació de la veu
i ha creat un sistema d’entrenament integral de cos i veu.
> L’empresa APPROP i la Clínica
Universitària de la Fundació
Universitària del Bages (CU+)
signen un conveni de col·laboració que preveu el desplaçament
conjunt de professionals de les
dues institucions a centres
geriàtrics d’arreu de Catalunya
per oferir-los serveis de salut.
APPROP, que actualment ja
ofereix serveis d’odontologia
a la zona del Bages i Berguedà,
suma així professionals de la
logopèdia, la fisioteràpia, la
podologia i la nutrició i dietètica
a la cartera de serveis que
actualment ofereix.
> La Clínica Universitària incorpora una fisioterapeuta especialitzada en neurorehabilitació,

una especialitat adreçada
a pacients que han perdut la
mobilitat en alguna part del cos
per tal de recuperar-la. És indicada per a persones afectades
per accidents cerebrovasculars,
com ictus o embòlies, afectats
per malalties neurodegeneratives (demències, Pàrkinson o
esclerosi múltiple), afectats
de paràlisi cerebral, persones
pluridiscapacitades, persones
amb tumors cerebrals que tenen afectació en la realització
d’activitats o moviments i afectats de lesions cerebrals o del
sistema nerviós perifèric.

SERVEI DE LOGOPÈDIA
Visites

Sessions

Total actes

Atenció privada

78

1.405

1.483

Servei públic CatSalut Bages-Solsonès

743

7.653

8.396

Prestació de serveis a tercers

–

451

451

Tallers grupals veu parlada i cantada

–

209

209

821

9.718

10.539

TOTAL

SERVEI DE PODOLOGIA

> La Clínica Universitària
imparteix un taller d’ergonomia
bàsica i esquena saludable
a usuàries de Càritas en risc
d’exclusió per capacitar-les
com a assistents de la llar
o cuidadores de gent gran.

Exploracions

Quiropòdies

Suports
plantars

Visites
i cures
pre/post

Cirurgies

Total
actes

1.071

1.774

456

63

13

3.377

–

2.256

–

1.058

87

3.401

1.071

4.030

456

1.121

141

6.778

Servei de podologia CU+
Prestació de serveis
a tercers

> Un conveni de col·laboració
apropa les especialitats de la
Clínica Universitària als clients
de la Mútua General de
Catalunya.

TOTAL

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Visites/Sessions
		
942

> La CU+ signa un conveni
amb la Fundació La Caixa de
col·laboració en el Programa
CaixaProinfancia, que vetlla
per afavorir els processos
d’integració social de menors
en risc d’exclusió social i les
seves famílies.

Participants tallers / sessions grupals

TOTAL

883

1.825

SERVEI DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ
Visites

Sessions grupals / Tallers

Visites Programa Fifty-Fifty

TOTAL

175

80

406

151

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Visites a adults
		
45

Visites a infants

TOTAL

20

65

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE PROBLEMES DE SALUT EN ESCOLARS (PDP)

16

17

Infants

Exploracions

Escoles

Manresa

838

1.040

14

Artés

122

178

2

Santpedor

17

17

1

La Gleva

15

15

1

TOTAL

992

1.250
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LA UNIVERSITAT
COMPROMESA AMB
EL TERRITORI I LES
PERSONES

MÉS FUB

> Alumnes del programa per
a majors de 55 anys FUB+GRAN
treballen durant el curs un bloc
temàtic dedicat a la nanotecnologia. Els investigadors Xavier
Obradors i Gerard Tobias, de
l’Institut de Ciència de Materials
del CSIC, i per Belén Ballesteros,
de l’ICN2, imparteixen les sessions. Els parlen de les aplicacions dels nanomaterials en els
camps de l’energia, el medi ambient, les telecomunicacions i la
medicina. La formació es clou
amb una visita a l’Institut de
Ciència de Materials.
> AIJEC Catalunya Central,
Cambra de Comerç de Manresa,
UManresa-FUB i PIMEC Catalunya Central posen en marxa el
Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial, amb la
voluntat de donar resposta
a necessitats formatives molt
concretes i puntuals de directius, emprenedors i autònoms
de petites i mitjanes empreses
del territori.

LA UNIVERSITAT
SALUDABLE I SOLIDÀRIA

> L’Ajuntament de Manresa i el
programa Universitat Saludable
organitzen la sisena edició de la
Setmana del Cor, amb el lema
Cuida el teu cor. Viuràs més.
Viuràs millor i compta amb el
suport d’una vintena d’entitats,
institucions i empreses.
> 1.400 escolars de
Manresa passen per les aules
d’UManresa-FUB per aprendre
a fer funcionar un desfibril·lador. L’Ajuntament de Manresa,
Reanima, TSC, Althaia i la FUB
organitzen la primera minimarató de reanimació cardiopulmonar coincidint amb la
commemoració del Dia Europeu
de la conscienciació de
l’aturada cardíaca.
> 165 persones donen sang en
la setena edició de la Marató
Universitària de Donació de
Sang que es duu a terme al
Campus Universitari de
Manresa, a les instal·lacions
d’UManresa i de l’EPSEM.
El nombre de donacions supera
les 145 de l’any anterior. És destacable que més de la meitat
dels donants s’estrenin en
aquesta acció solidària.
> L’Agència de Salut Pública de
Catalunya renova l’acreditació
Amed a la cafeteria BreiCafè,
d’UManresa-FUB l’objectiu de
la qual és fer visible i identificar
els establiments que donen
valor a l’alimentació mediterrània, especialment els que ofereixen un menú diari. L’establiment de restauració de la
universitat ja va rebre aquest
distintiu l’any 2013.
> El director d’Oxfam Intermón
a Catalunya, Francesc Mateu,
i l’activista i líder del grup musical Txarango, Alguer Miquel, fan
una conferència en el marc de la
campanya #VeniuJa, una campanya de pressió adreçada a
l’estat espanyol per a l’acollida
de persones refugiades.

18
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LA UNIVERSITAT FOCUS DE
CONEIXEMENT I CULTURA

> El vestíbul de l’edifici principal
d’UManresa-FUB acull l’exposició titulada Escombros. La
mostra conté il·lustracions del
dibuixant Andrés Rábago, més
conegut com El Roto.
> L’Associació Memòria i Història de Manresa i UManresa organitzen diferents tallers sobre
eines tecnològiques aplicades
a la recerca històrica: geolocalització d’imatges, realitat augmentada i conducció de treballs
d’investigació.
> Edicions FUB edita el manual
Movilizaciones e inmovilizaciones, que aprofundeix en l’anàlisi
de les tècniques i els materials
que utilitzen els professionals
de la salut que treballen en
l’àmbit extrahospitalari per immobilitzar i mobilitzar pacients,
dos processos que són essencials en la cadena assistencial.
El llibre forma part de la col·lecció Expertia i ha estat elaborat
per setze autors, coordinats per
Rubén Castillo i dirigits científicament per Susana Simó.
> TLB Grup i els estudis d’ADE
posen en marxa una experiència
conjunta radiofònica, el programa titulat Aula d’Economia
i Empresa. Produït per Sergi
Vázquez i amb el professor
d’UManresa Jordi Franch a la
redacció i locució, el programa
analitza informació d’economia,
el mercat i les empreses amb
voluntat didàctica, contrastada
i rigorosa.
> Fabián Mohedano, president
del consell assessor per a la
reforma horària, Pere Casals,
president de la Cambra de
Comerç de Manresa, Agustí
Comas, president del Consell
Comarcal del Bages i Mireia
Estefanell, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa participen a la taula rodona Reforma horària: la conquesta pendent, moderada per
la periodista del diari ARA, Elena Freixa. L’activitat forma part
d’un cicle de conferències organitzat pel col·lectiu 3Ct, integrat
pels centres universitaris de
Manresa, CTM Centre Tecnològic i Gest! Anteriorment, el cicle
havia inclòs una conversa entre
la periodista i escriptora Natza
Farré i la monja dominica i activista social Sor Lucia Caram sobre el feminisme en l’actualitat.

29-09-2016

ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

Els vint-i-un alumnes
del programa UniversiMés
d’integració de persones amb
discapacitat intel·lectual a la
universitat reben una beca
del BBVA CX per participar en
aquesta iniciativa pionera a
l’Estat espanyol, resultat de la
col·laboració entre UManresaFundació Universitària del
Bages, Ampans i BBVA CX.

alumnes al llarg del seu trajecte
com a universitaris. La lliçó de
comiat va a càrrec de David
Noguera, president de Metges
sense Fronteres Espanya.

01-01-2017

13-10-2016
El vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda,
Oriol Junqueras, inaugura el
curs 2016-2017 dels estudis
d’ADE de la Facultat de Ciències
Socials del campus Manresa
de la UVic-UCC. En la seva
conferència Estructura
econòmica de Catalunya:
perspectiva històrica, Junqueras
assegura que la capacitat
i competitivitat futura del país
depèn del bon funcionament del
sistema educatiu i universitari,
així com de la reducció de
costos energètics, del transport
i financers.
parlamentària.

24-10-2016
La sala gran del Teatre Kursaal
acull les dues cerimònies de
graduació de les promocions de
l’any 2016 de les Facultats de
Ciències de la Salut i Ciències
Socials del campus Manresa
de la UVic-UCC. Més de 1.500
persones, entre alumnes
i acompanyants, assisteixen a
aquest acte solemne que vol ser
un reconeixement a l’esforç dels

representants de CaixaBank,
entitat finançadora de les
beques de col·laboració social.
Són Joaquim Macià, director
de banca d’institucions de
Catalunya, i Antoni Noguera,
director de Banca de
Institucions DT Catalunya
Central.

10-11-2016
ICL i la FUB signen un conveni
de col·laboració per impulsar
l’activitat del Lab 0-6 de
promoció de les vocacions
científiques entre la població
infantil. L’acord també preveu
la creació d’una comissió
pedagògica bilateral per tal
crear nous continguts sobre el
món de la geologia, la mineria
i els recursos naturals.
18-11-2016
La presidenta del Parlament
de Catalunya, Carme Forcadell,
imparteix una classe als
alumnes del programa
UniversiMÉS. Forcadell els
explica quina és la funció
del Parlament i respon a les
preguntes dels alumnes sobre
l’aforament dels polítics,
el procés d’independència,
la relació personal entre
polítics dels diferents partits
o el procediment de votació
parlamentària.

18-11-2016
La sala d’actes de l’edifici
FUB2 acull el lliurament de les
beques als estudiants de grau
i de CFGS d’UManresa. L’acte
compta amb la participació de

La Dra. Sílvia Mas assumeix la
responsabilitat del vicerectorat
del Campus Manresa, en
substitució del Dr. Valentí
Martínez. El canvi s’inscriu en la
línia de diferenciar l’estructura
acadèmica i la de gestió de
la FUB per tal de mantenir i
consolidar el creixement que
ha registrat, en els darrers anys,
en tots dos àmbits.
20-01-2017
L’Ajuntament de Manresa,
l’Associació La Misteriosa Llum
i la FUB presenten el programa
d’actes de la Festa de la Llum
2017. La FUB, com a
administradora de la Festa,
proposa com a fil conductor la
recuperació dels valors que van
permetre la construcció de la
Sèquia en època medieval
i institueix el Premi Sèquia per
premiar aquells manresans que
mantenen vigent al segle xxi
aquell esperit constructiu
i compromès amb la
col·lectivitat. Altres aportacions
destacades de la FUB a la
Festa són l’actualització de
les Ametlles de la Llum en
col·laboració amb els pastissers
artesans de la ciutat, la
instal·lació de la Font Freda
del Campus a l’Avinguda
Universitària, una exposició
d’escultures d’Àngels Freixanet
i el concert solidari d’un cor
format per alumnes del
programa FUB+GRAN amb la
Coral de les Escodines, la Coral
Font del Fil, Celeste Alías,
Rosa Ortega i Jordi Franch.

18-02-2017

20-03-2017

El Museu de la Tècnica
de Manresa acull l’acte de
lliurament dels Premis Sèquia
2017, en el marc de la Festa
de la Llum. Els guardonats
d’aquesta primera edició són
Pere Garcia, a títol pòstum,
en la categoria individual, i la
cooperativa MengemBages,
en la d’empreses i col·lectius.

L’empresa Control Group signa
un conveni amb UManresa pel
qual concedeix llicències del
programari de gestió comptable
SAGE per contribuir a la
formació de l’alumnat d’ADE
i de programes de Màster i de
Postgrau en gestió empresarial.

07-03-2017
L’Associació de Brokers
d’Assegurances, Cojebro,
i UManresa-Fundació
Universitària del Bages signen
un conveni de col·laboració per
posar en marxa un programa
superior de formació en gestió
de riscos a la Pime.

18-04-2017
La pedagoga i escriptora
Eva Bach presenta el seu llibre
Educar per estimar la vida
a UManresa. A la seva obra,
publicada per Plataforma
Editorial, Bach convida a revisar
creences i actituds de pares
i educadors per transmetre als
fills i als infants l’amor a la vida.

24-04-2017
La Fundació Lacetània reconeix
UManresa-FUB com a empresa
col·laboradora. El guardó es
concedeix específicament al
Departament de Sistemes de
la institució universitària.

07-03-2017

03-05-2017

La FUB acull la segona edició
del Pinea3 Living Organizations
International Congress, amb la
participació d’un centenar de
persones. Al llarg de la jornada,
nou conferenciants, procedents
de països com Estats Units, la
Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia,
Grècia i Catalunya, van parlar
sobre models de gestió del
canvi, canvi cultural, models de
lideratge, moviments globals
sobre lideratge i capitalisme
conscient, intel·ligència
emocional i neurociència
aplicada a la gestió, obertura
i resistències al canvi, sistemes
de mesura del canvi o barreres
a la col·laboració que trobem
en equips i departaments.

L’Institut Català de la Salut,
el Departament de Salut i
UManresa-FUB reuneixen 170
professionals del món sanitari
en una jornada sobre la
seguretat del pacient. La
jornada compta amb ponents
dels àmbits de l’atenció urgent,
les emergències, l’atenció
primària, l’atenció de malalts
aguts hospitalitzats, l’atenció
sociosanitària i les cures
pal·liatives.

16-03-2017
Una conferència José M. Gay
de Liébana sobre l’economia
mundial tanca la II Jornada
d’Economia de la Catalunya
Central, organitzada
conjuntament entre el Grup
de Professors d’Economia de la
Catalunya Central i UManresaFUB. Es tracta d’una matinal
adreçada a estudiants de
batxillerat que inclou, també,
diferents tallers i xerrades de
temàtica econòmica
i empresarial.

19-04-2017
El lliurament del premi
La Ciència i els infants, convocat
pels estudis d’Educació Infantil
i el Rotary Club Manresa Bages
es fa en el transcurs d’un acte
que compta amb la presència
del prestigiós físic Jorge
Wagensberg. L’objectiu del
premi és reconèixer propostes
d’educació científica adreçades
a nens i nenes d’educació
infantil i cicle inicial de primària
que hagin estat elaborades per
mestres i ajudar a la
dinamització i millora de
l’ensenyament de les ciències
a les primeres edats.

22-04-2017
485 persones visiten les
instal·lacions d’UManresa-FUB
per conèixer l’oferta formativa
que s’hi imparteix durant la
jornada de portes obertes.
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Les xifres representen un
increment del 30% en relació
al nombre de visites de l’any
passat.
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06-05-2017
La FUB, com a campus
Manresa de la UVic-UCC, acull
una presentació del nou grau
en Medicina, adreçada als
professionals del sector sanitari
de la comarca del Bages. Durant
la presentació es donen a
conèixer la nova Facultat de
Medicina i les característiques
dels estudis: eixos fonamentals,
model pedagògic, metodologies
docents, interrelació amb la
xarxa assistencial, professorat,
espais i equipaments
i qüestions relacionades amb
el sistema d’accés al grau.

11-05-2017
La Fundació Sociosanitària
de Manresa (FSSM) s’incorpora
com a hospital col·laborador de
la UVic-UCC. El director general
de la institució, Manel Valls,
el rector de la UVic-UCC, Jordi
Montaña, el director general de
la Fundació Universitària del
Bages, Valentí Martínez,
i la regidora de Salut de
l’Ajuntament de Manresa, Mercè
Rosich, assisteixen a l’acte de
formalització de l’acord, que ha
de permetre la FSSM acollir
estudiants de medicina en
pràctiques, aportar professors
i participar en projectes de
recerca, transferència de
coneixement i internacionalització.

17-05-2017
La FUB rep el reconeixement
d’Ampans com a empresa
compromesa amb les polítiques
de responsabilitat social i en
la inserció sociolaboral de les
persones amb discapacitat,
malaltia mental i en situació
de vulnerabilitat. El lliurament
d’aquesta distinció es fa en el
decurs de la IX Trobada Ampans
i empresa i compta amb la
presència del conseller
d’Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget.

30-05-2017

14-06-2017

UManresa lliura els setzens
Premis a Treballs de Recerca
de Batxillerat, dotats per Pirelli,
Catalana Occident i Control
Group. 66 estudiants hi
presenten treballs.

La FUB, Efhre International
University (AIU) i Universidad
del Atlántico Medio (UNIDAM)
signen un conveni de
col·laboració que inclou
programes d’intercanvi
d’estudiants, investigadors
i docents.

ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

15-06-2017

12-06-2017
UManresa acull una taula
rodona sobre la governança
a les universitats, amb la
participació d’Antoni Castellà,
secretari d’Universitats
i Recerca del 2011 al 2015;
Màrius Rubiralta, rector de la
Universitat de Barcelona del
2005 al 2008 i secretari d’estat
d’Universitats del 2009 al 2012;
i Francesc Solé-Parellada,
director acadèmic de la Unitat
de Valorització de la Recerca
i del Parc UPC de Recerca i
Innovació. L’acte, inclòs dins
del programa de commemoració
dels 20 anys de la UVic-UCC, és
moderat pel secretari general
de la Fundació Universitària
Balmes, Josep Terradellas.

Diàlegs pel Futur de la
Catalunya Central plantegen
la pregunta: Artistes: viure o
malviure? a diferents artistes
i professionals vinculats amb
el món de l’escena. Es tracta de
la cinquena edició d’aquesta
jornada organitzada
conjuntament per Regió7,
la delegació del Bages de
la Universitat Oberta de
Catalunya, l’Ajuntament de
Manresa i UManresa-Fundació
Universitària del Bages.

21-07-2017
L’Associació del Tèxtil MèdicSanitari del Berguedà (MESAB)
i UManresa-FUB signen un
conveni de col·laboració a
través del qual la institució
universitària es compromet
a treballar en el foment de la
competitivitat i la transferència
de tecnologia de les empreses
que integren aquest clúster.
27-07-2017
La FUB s’integra al grup
de treball sectorial de Salut,
Investigació i Benestar de
l’Asociación Española de
Fundaciones (AEF). Aquest grup
de treball té com a objectiu
donar a conèixer a la societat
la tasca que duen a terme les
fundacions en l’àmbit de
la salut.
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