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LA FUB, AVANÇANT
AMB PAS FERM

OBERTS A L’ENTORN,
ALS ALTRES, AL MÓN

La memòria del curs acadèmic de la Fundació Universitària
del Bages és un exercici de transparència que permet
resseguir els fets més destacats del darrer curs (2017-2018)
i copsar les grans xifres que expliquen les magnituds
fonamentals de la seva activitat universitària i recollir una
síntesi de l’activitat més rellevant desenvolupada.

La Fundació Universitària del Bages (FUB) és, avui, una
institució oberta: oberta a les necessitats de l’entorn; oberta
al nou saber; oberta a compartir la pròpia expertesa; oberta
a sumar amb tercers per dur més enllà la nostra missió
formativa.

Així mateix, aquesta publicació també té l’afany
de contribuir a fer avinent la importància de la tasca
universitària en el progrés social i econòmic de les
comarques centrals i, alhora, ser un instrument per retre
comptes sobre la consecució dels objectius que la FUB té
encomanats com a institució dedicada a la creació i la difusió
del coneixement, a la formació dels futurs professionals.
Un any més, les dades corroboren la bona salut de la FUB
i el seu continu creixement, amb noves titulacions, amb
rècord d’alumnes en graus universitaris, postgraus, màsters
i més serveis que mai, amb projectes en marxa per ampliar
les instal·lacions i, el que és molt important, amb excel·lents
resultats d’inserció laboral entre el seu alumnat.
La FUB continua creixent i ho fa de forma sostinguda i ferma,
en paral·lel i d’acord amb les necessitats de l’entorn. Creix
per ambició i responsabilitat i fa bones les apostes del
territori per participar directament dels beneficis de
l’activitat universitària.
Sens dubte, les dades de la memòria constaten que la FUB
enforteix el seu posicionament entre les millors universitats
joves del país, un èxit que s’edifica sobre la constància de la
feina ben feta, l’excel·lència en la formació, la diferenciació
de l’oferta i la millora continuada de serveis. Aquest esforç
i compromís compartit és l’autèntic valor que garanteix el
present i permet continuar mirant el futur amb optimisme.
Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

Oberta que vol dir permeable a les demandes i expectatives
del teixit econòmic, social, educatiu i sanitari, compromesa
amb la ciutat i el territori. De fet, és des d’aquesta obertura
que hem aconseguit uns graus amb una alta vinculació amb
les professions de referència que es tradueixen, al seu torn,
en una alta inserció laboral dels nostres titulats; que, el curs
passat, vam completar la implantació del programa
UniversiMés per a persones amb discapacitat intel·lectual;
que vam liderar acadèmicament l’elaboració del Pla de Salut
de Manresa; o que vam dur més de sis mil infants al Lab 0-6
i el Lab sobre rodes a més de cent escoles bressol.
Oberta que és com dir de mires àmplies, interessada per
tot allò que passa més enllà de les fronteres, conscient
i generosa de la pròpia capacitat per aportar coneixement.
Sense aquesta actitud, no hauria estat possible acollir el
congrés estatal de la Societat Espanyola de Simulació
i Seguretat del Pacient; ni establir relacions per impulsar
diferents iniciatives acadèmiques a Sud-Amèrica;
o concretar diferents línies de recerca amb universitats
d’arreu del món.
Oberta que és sinònim d’accessible i ben predisposada
a l’acord i la col·laboració. Per sumar experteses, com en
el CFGS enfocat a la gestió d’entitats i clubs esportius que
compartim amb la Fundació Joviat. Per sumar prestigi, com
en el cas de l’acreditació de l’Oxford University Press per al
Servei d’Idiomes. Per arribar a nous col·lectius, com els
acords de la Clínica Universitària (CU+) amb diferents
empreses i institucions en matèria de promoció de la salut.
Per parlar amb veu pròpia dins del sistema universitari,
com a campus Manresa de la UVic-UCC.
Oberta: així és com entenem la universitat a la FUB. I així
és com la practiquem les més de set-centes persones,
entre patrons, directius, professorat, professionals de la
CU+ i personal d’administració i serveis, que la fem realitat
dia a dia. També al llarg d’aquest darrer curs 2017-2018.
Valentí Martínez Espinosa
Director General

LA FUB EN XIFRES

Facultat de Ciències
de la Salut de Manresa: 1.394
· Infermeria: 395
· Fisioteràpia: 731
· Podologia: 115
· Logopèdia: 153
Facultat de Ciències Socials
de Manresa: 214
· ADE / Gestió d’Empreses: 89
· Educació Infantil: 125
> 2.455 alumnes de postgrau,
màster, formació contínua
· 343 alumnes de màsters
i postgraus propis
· 15 alumnes de màster universitari
· 1.458 alumnes de formació
contínua
· 504 alumnes en formació
in company
· 95 alumnes del programa
FUB+GRAN (extensió universitària
per a majors de 55 anys)
· 40 alumnes del programa
UniversiMés (extensió universitària
per a persones amb discapacitat
intel·lectual)

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES
DE GRAU A LA FUB (1998-2018)
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698 alumnes d’idiomes
55 alumnes de CFGS
(Pròtesis Dentals)
ESTUDIS
> 6 titulacions de grau
> 1 titulació de cicle formatiu
de grau superior
> 1 màster universitari
> 24 programes de màster
i postgrau
> 1 MBA
> 88 programes de formació
contínua
> 68 cursos d’idiomes
> 11 cursos del programa
FUB+GRAN
> 2 cursos del programa
UniversiMés
PROFESSORAT I PAS
> 310 professors de grau
> 428 professors de postgrau,
màster i formació contínua
> 18 professors de cicle formatiu
de grau superior
> 24 professors del Servei d’idiomes
> 72 persones d’administració
i serveis
> 32 professionals a la Clínica
Universitària

GRAUS UNIVERSITARIS

ESTUDIS DE GRAU
ESTRETAMENT
VINCULATS
A L’ENTORN

> El Campus Manresa matricula
un total de 484 alumnes de nou
accés, una xifra que representa
un 16% més en relació al curs
anterior i consolida la tendència
al creixement iniciada el 2014
amb la federació de la UVicUCC.
> El 96% dels alumnes
d’UManresa-FUB graduats durant el curs 2013-2014 tenen
feina, majoritàriament en activitats relacionades amb els seus
estudis. En el cas dels de Gestió
d’Empreses i de Podologia, la
xifra d’ocupats arriba al 100%.

La connexió dels
estudis amb l’entorn
socioeconòmic
afavoreix la inserció
laboral dels graduats.

> Els alumnes de segon curs
del grau en ADE col·laboren
amb la Fundació Rosa Oriol en
l’elaboració d’un pla de màrqueting per a l’entitat en el marc de
l’assignatura Fonaments de
Màrqueting.

Activitats
acadèmiques
internacionals
completen la
formació dels graus.

> Els estudis de grau de Mestre
en Educació Infantil incorporen
una nova activitat formativa,
anomenada “accions integradores”. El seu objectiu és promoure
actituds pro-socials en els
alumnes i connectar la formació
dels futurs mestres amb les
necessitats de l’entorn.
> 41 persones entre professionals i estudiants de logopèdia
participen a la jornada sobre el
mètode verbotonal per commemorar el Dia Europeu de la Logopèdia. Aquesta metodologia
s’utilitza per a la rehabilitació
de la producció en persones
amb deficiència auditiva o en
la millora de les dificultats de
la parla.

FACULTAT
DE CIÈNCIES DE LA SALUT
FACULTAT
DE CIÈNCIES SOCIALS
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> Un grup d’alumnes del grau de
Mestre en Educació infantil
publiquen el llibre Viu l’emoció
de sis contes, amb relats d’educació emocional. Aquest projecte s’ha gestat en el marc de l’assignatura de Gestió de les
Emocions i ha comptat amb la
col·laboració dels alumnes del
CFGS d’Il·lustració de l’escola
d’Art de Manresa.

> Alumnes del grau en Mestre
d’Educació Infantil col·laboren
amb el Centre de Recursos en
Trastorn de l’Espectre Autista de
la Catalunya Central en un dels
20 projectes seleccionats per
l’Ajuntament de Manresa per
als pressupostos participatius
de l’any 2018. El projecte té com
a objectiu fer un parc on persones amb alguna discapacitat
puguin jugar i aprendre a
través dels sentits.

EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT 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

16/17

376

669

104

94

85

151

17/18

395

731

115

153

89

125

Curs

> 120 persones assisteixen al
Tast emprenedor organitzat per
alumnes del grau en ADE amb la
col·laboració de l’alumnat
d’Hosteleria i Sommelieria de
l’Escola Joviat. Els estudiants
d’UManresa s’havien plantejat
el repte d’organitzar un acte
amb més de cent persones
dins de l’assignatura
d’Emprenedoria.
> Unes 200 persones, entre podòlegs i estudiants de Podologia, participen en el Simposi
Benèfic Internacional en Podologia Pediàtrica que se celebra
el 18 d’octubre de 2017, coorganitzat pel grau en Podologia de
la Facultat de Ciències de la
Salut de Manresa i el Màster en
Podologia Pediàtrica de la Universitat de Barcelona. Els beneficis de les inscripcions del simposi es lliuren a les ONG Walk
for like Foundation i Lion
Mukhlesur Rahman Foundation.
L’activitat compta amb la participació de la professora Angela
Evans, especialista en podologia pediàtrica de la Universitat
de La Trobe (Austràlia).

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE GRAU

> Estudiants d’UManresa-FUB,
juntament amb altres universitaris de Manresa o que estudien
a la ciutat, participen a les jornades De la universitat a la feina, organitzades pel Campus
Universitari de Manresa. La
cinquantena de participants
accedeixen a informació
i recursos per millorar la
seva ocupabilitat.

		

Quantitat

Beneficiaris

Beques FUB		

43.500 €

26

Beques FUB - La Caixa

30.000 €

15

1.500 €

1

Beca FUB -		
8.040 €
complement Erasmus		

20

TOTAL		

62

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

5

83.040 €

CENTRE INTERNACIONAL
DE FORMACIÓ CONTÍNUA

EL CIFC ENFOCA
ELS PROGRAMES
DE MÀSTER
I POSTGRAU
A LA MILLORA
PROFESSIONAL

> 21 professionals procedents
d’entitats de l’economia social
participen en la primera edició
del Diploma en Habilitats Directives en la Gestió d’Entitats de
l’Economia Social. Aquest
curs, coorganitzat per
UManresa-FUB i la Fundació
Antigues Caixes Catalanes
(FACC), té com a finalitat millorar la capacitació en gestió dels
professionals del tercer sector.
> Manresa acull una assemblea
extraordinària de COJEBRO,
l’associació espanyola de
brokers d’assegurances, en el
marc de la qual es fa la cloenda
del Programa Superior de Gestió
de Riscos a la Pime. La FUB
acredita l’edició 2016-2017
d’aquest programa. Bona part
dels continguts són impartits
per docents de la institució
universitària manresana. El
Dr. Valentí Martínez, director
general de la FUB i docent del
programa, fa la lliçó de comiat.

El Centre
Internacional de
Formació Contínua
creix en activitat
acadèmica i xarxa
de partenariat.

> Més de 150 persones participen en el simulacre d’incidents
de múltiples víctimes i catàstrofes que posa a prova els coneixements dels alumnes del
Màster d’Emergències Extrahospitalàries i del Curs d’Incidents
de Múltiples Víctimes i Catàstrofes. Es fa a Manresa i simula un
atropellament massiu protagonitzat per terroristes en el marc
d’un concert amb molta gent
jove com a públic. L’edició del
màster a les Illes Balears, també es clou amb un simulacre
d’atropellament massiu a la
terrassa d’un bar.

La cooperació
amb tercers permet
posar en marxa nous
programes a mida de
diferents col·lectius
professionals.

> La Cambra de Comerç de
Manresa, PIMEC Catalunya
Central, AIJEC Catalunya Central i UManresa-FUB organitzen
una segona edició del Programa
de Gestió i Desenvolupament
Empresarial (PGDE), una iniciativa que té com a objectiu oferir
recursos formatius a mida per
avançar en l’excel·lència a empresaris, directius, comandaments, autònoms i professionals del Bages i la Catalunya
Central.

Centre Internacional
Formació Contínua
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> Una jornada titulada Neuropatologia de la parla: un repte fonoaudiològic. Com resoldre-ho?
és l’activitat destacada
d’UManresa per commemorar
el Dia Mundial de la Motricitat
Orofacial. Se celebra al Parc
Sanitari Pere Virgili de Barcelona i va a càrrec de la fonoaudiòloga Ana Ilse.
ALUMNES EN PROGRAMES PROPIS - MÀSTER I POSTGRAU

> La Facultat de Ciències de la
Salut de Manresa, Ibada i Sant
Andreu Salut Fundació, organitzen una jornada sobre contencions en geriatria amb el lema
Allibera el moviment per la dignitat de les persones. Hi participen 175 professionals que treballen en residències
geriàtriques i sociosanitàries i
alumnes de ciències de la salut.
Compta amb l’assistència de la
doctora Ana Urrutia, defensora
de l’eliminació de subjeccions.

Màsters

Postgraus

> En el marc del pre-congrés
estatal del 2018 de la Sociedad
Española de Simulación y Seguridad del Paciente (SESSEP), la
Unió Consorci Formació i el
Campus Manresa de la UVicUCC organitzen la jornada
Smart Learning – Smart Health.
S’adreça a docents i responsables de formació i desenvolupament d’organitzacions de salut
i socials amb la intenció de fer
mostrar el potencial de transformació dels facilitadors tecnològics en la formació contínua d’aquest sector.

MBA

Àmbit

Nombre de cursos

Nombre d’alumnes

Salut

7

130

Empresa

3

30

Educació

2

43

Total Màsters

12

203

Salut

5

50

Empresa

7

81

Total Postgraus

12

131

Total MBA

1

9

25

343

TOTAL (MÀSTERS, POSTGRAUS I MBA)

CURSOS I ALUMNES EN FORMACIÓ CONTÍNUA
Tipus de curs

> David Bueno fa una màsterclass sobre les aportacions de
la neurociència cognitiva als
processos educatius, en el marc
de la presentació de la tercera
edició del Màster en Neuroeducació d’UManresa.
> 200 persones assisteixen a
l’acte de postgraduació que clou
el curs acadèmic del Centre
Internacional de Formació Contínua del campus Manresa. La
lliçó de comiat va a càrrec d’Ivan
Tapia, director de Cocolisto, que
parla sobre pensament creatiu
i storytelling.

7

Nombre de cursos

Nombre d’alumnes

Formació contínua en salut

36

428

Formació contínua en gestió empresarial

6

80

Formació contínua en educació

1

26

Formació in company

31

504

Escoles d’emprenedors

4

51

Jornades

10

873

TOTAL

88

1.962

CAMPUS PROFESSIONAL

EL CICLE DE
PRÒTESIS DENTALS
ES CONSOLIDA
AMB LA SEGONA
PROMOCIÓ

> El Campus Professional
UManresa presenta dos nous
CFGS al Saló de l’Ensenyament
de Barcelona: un d’Educació
Infantil especialitzat en ciència
i experimentació i un altre d’Administració i Finances enfocat
a la gestió d’entitats i clubs
esportius. Aquesta oferta s’afegeix a la del CFGS de Pròtesis
Dentals que imparteix per
tercer curs consecutiu.
> El nou CFGS d’Administració
i Finances enfocat a la gestió
d’entitats i clubs esportius es
dissenya en format intercentres
amb la implicació de Joviat
Formació Professional integrada i el Campus Professional
UManresa. És la primera
experiència d’aquestes característiques que es posa en marxa
a la Catalunya Central.

El Campus
Professional
UManresa presenta
dos nous CFGS per
completar la seva
oferta.

TITULACIÓ: CFGS DE PRÒTESIS DENTALS
Nombre d’alumnes

55

Nombre de professors

18

> Margarita Pérez, alumna del
Cicle Formatiu de Grau Superior
de Tècnic en pròtesis dentals
del Campus Professional
UManresa, guanya un accèssit
a la millor idea empresarial del
XIV Concurs Idees Joves, que
promou l’Ajuntament de Manresa. El projecte de Pérez porta
el nom de DentalMòbil i consisteix en reutilitzar un autocar en
desús per transformar-lo en
una clínica dental mòbil.
> Una taula rodona organitzada
pel Campus Professional amb
el títol La gestió esportiva no
està en joc posa sobre la taula
les dificultats que tenen les
entitats i clubs en matèria de
gestió i administració.

LA QUALITAT DE LA
FORMACIÓ I NOVES
ACREDITACIONS
OFICIALS FAN
CRÉIXER EL
PRESTIGI DEL
SERVEI D’IDIOMES

> El Servei d’Idiomes imparteix
tallers de conversa en anglès i
francès a les biblioteques del
Casino i de l’Ateneu de les Bases de Manresa, en el marc
d’una col·laboració entre la
FUB-UManresa i les biblioteques públiques de la ciutat.

El Servei
d’idiomes amplia les
col·laboracions amb
entitats externes.

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE CFGS

Beques FUB per a CFGS

> Oxford University Press reconeix el Servei d’Idiomes com a
Centre Examinador de l’Oxford
Test of English, bo i posant de
relleu la seva qualitat, esperit
emprenedor i renom. Aquest
reconeixement permet la universitat de disposar de més
eines qualitatives en la seva
avaluació i alhora afegeix una
tercera acreditació d’una universitat de prestigi per als diferents nivells de domini de la
llengua anglesa.

SERVEI D’IDIOMES

Quantitat

Beneficiaris

4.500 €

3

CURSOS D’IDIOMES

SERVEI D'IDIOMES
8

9

> El Col·legi de Periodistes de
Catalunya i UManresa-FUB
signen un acord per facilitar
l’aprenentatge d’idiomes als
professionals de la comunicació
col·legiats. El conveni permet
gaudir d’un descompte als
cursos generals programats
pel Servei d’idiomes
d’UManresa-FUB.

ALUMNAT DELS CURSOS D’IDIOMES

Tipus de curs		

Nombre de cursos

Cursos generals

18

Cursos monogràfics

15

Cursos in company

29

Cursos intensius d’estiu

6

TOTAL CURSOS		

68

SERVEI DE TRADUCCIONS

CAMPUS
PROFESSIONAL

> El Servei d’Idiomes
d’UManresa organitza un concurs de haikus, coincidint amb
la Diada de Sant Jordi. S’hi presenten una seixantena de poemes. Latifa Amghar i Núria Requena guanyen el primer i segon
premi, respectivament.

Nombre de
traduccions

%

Encàrrecs de
clients externs

4

36%

Encàrrecs d’altres
departaments de
la FUB

7

64%

TOTAL

11

100%

Tipologia
d’alumnat

Nombre
d’alumnes

%

Alumnat extern

227

32,5%

Alumnat de la UVic-UCC

259

37,1%

Personal UManresa-FUB

11

1,6%

Alumnat d’institucions
vinculades o exalumnes

27

3,8%

Altres

174

25%

TOTAL ALUMNES

698

100%

OFICINA DE RELACIONS
INTERNACIONALS

> Una delegació danesa formada pels professors Waltraut
Lissau, Bettina Møllemand i Nils
Erik Sjöberg visiten UManresa
i ofereixen una xerrada a estudiants de Fisioteràpia i Infermeria.
> Un grup de dotze persones
vinculades a la Universitat de
Florència, la Universitat Elte
d’Hongria, Erasmus Hogeschool
de Brussel·les i a les entitats de
gestió d’escoles bressol Cooperativa Arcà i Encís Cooperativa,
visiten el Lab 0-6 en el marc
d’un projecte internacional
Erasmus+.

EL COMPONENT
INTERNACIONAL
AMARA CADA
COP MÉS
DEPARTAMENTS
I ACTIVITATS

> Les direccions generals de la
Fundació Universitària del Bages (FUBages) i de la Fundació
Sant Andreu Salut fan una visita
de caire acadèmic i institucional
a Xile. El seu objectiu és consolidar les relacions de col·laboració amb diferents institucions
del país sud-americà i explorar
noves línies de treball conjunt.
El resultat principal de les diferents trobades és l’acord per a
la creació d’un màster interuniversitari en Gestió i Atenció a les
Persones Grans i per a la reedició d’un seminari internacional
d’Atenció a la Gent Gran.

Universitats
sud-americanes
s’interessen per
compartir programes
formatius amb
UManresa.
El Lab 0-6
atrau l’atenció
d’investigadors
europeus.

> Tres representants de la Universidad Tecnológica de Chile
(INACAP), José Antonio Álvarez
de Toledo, director de Planifica-

ció i Desenvolupament Online
de la Vice-rectoria d’Innovació i
Postgraus, Miguel Ortega, cap
de Projectes de gerència de
sistemes i tecnologies, i Jorge
Felipe Gonzalez, subdirector de
Tecnologia educativa online,
visiten UManresa per estudiar
possibles col·laboracions en
matèria de simulació i de formació contínua en format online. INACAP és la universitat
més gran de Xile, amb més de
115.000 alumnes i 26 seus repartides per tot el país.

MOBILITAT I VISITES OUT DE PROFESSORAT PROPI

> 10 experts internacionals participen en la primera edició del
Informal Encounters on Science
Education organitzat pel
Lab 0-6. La trobada reuneix Zoe
Crompton, de la Manchester
Metropolitan University; Alan
Howe, de Bath Spa University;
Ester Paños, de la Universidad
de Castilla La Mancha; Florenci
Pla, de la Universitat d’Andorra;
José Luís Cebollada, coordinador del Programa Ciencia Viva
del Govern d’Aragó; Mercè Bravo, mestra d’Educació Infantil;
Daniel Blasi, Ambaixador
STEAM del programa de la Generalitat de Catalunya; i Anna
Closes, responsable del Servei
Educatiu del Parc de la Sèquia.
També hi participen, via Skype,
Alessandro Porchedu, coordinador pedagògic de Giocheria Laboratori, i Simona Vimercati,
educadora de la Giocheria.

Erasmus

Sicue

Programa propi

Total

Infermeria

4

3

3

10

Fisioteràpia

10

4

–

14

Podologia

2

–

–

2

ADE

1

–

–

1

TOTAL

17

7

3

27

IN

Oficina

Relacions Internacionals

10

Erasmus

Sicue

Programa propi

Total

Infermeria

5

2

–

7

Fisioteràpia

4

2

–

6

Podologia

2

–

–

2

ADE

1

–

–

1

TOTAL

12

4

–

16

Professorat

Universitat
de destí

País

Objectiu

Infermeria

Daniel Garcia

UCC
Copenhague

Dinamarca

Docència. Presentació sobre
l’e-Health en el sistema sanitari
català i espanyol

ADE

Jordi Franch

Artevelde
University
College Ghent

Bèlgica

Docència a estudiants de gestió
empresarial sobre l’euro i la
política monetària

Podologia

Xavier Ortas

Università
degli Studi
di Milano

Itàlia

Formació en Biomecànica
aplicada, peu diabètic
i podologia pediàtrica

MOBILITAT I VISITES IN DE PROFESSORAT INTERNACIONAL
Estudis

Professorat
visitant

Universitat
d’origen

País

Objectiu

Macarena
Espinosa

Universidad
de Valparaíso

Xile

Estada vinculada al seu
projecte de recerca sobre
dependència en persones
grans

Pia-Lis Jensen

UCC de
Copenhaguen

Dinamarca

Cooperació acadèmica
i de recerca en l’àmbit de
l’e-health

M. José
Cárdenas

Universidad
de Valparaíso

Xile

Intercanvi en matèria
de simulació clínica

Zoe Crompton

Manchester
Metropolitan
University

Gran
Bretanya

Visita al Lab 0-6
Participació a l’Informal
Encounters in Science
Education

Cynthia
Adlerstein

Universidad
Pontificia
Católica de
Chile

Xile

Participació a l’Informal
Encounters in Science
Education

Infermeria

Infermeria /
CISARC

Educació
Infantil

ALUMNES EN PROGRAMES D’INTERCANVI
OUT

Estudis

11

RECERCA I INNOVACIÓ

NOUS GRUPS DE
RECERCA, MÉS
OPORTUNITATS
D’ACCÉS A
FINANÇAMENT

> Una trentena de professors
participen en els tres grups de
treball impulsats pels estudis
d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Es tracta d’espais de pràctica, reflexió, anàlisi i debat per
millorar l’acció educativa i l’activitat docent. Tracten sobre la
creació artística i la cultura
visual a educació infantil, sobre
la vida quotidiana a l’escola
bressol i sobre neuroeducació.
> La Generalitat de Catalunya
reconeix 3 grups de recerca
d’UManresa en els terrenys
de l’educació, la simulació i la
podologia i la fisioteràpia. Es
tracta del Grup de Recerca en
Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge,
GRENEA; del Grup de Recerca
en Innovació Docent, Simulació
i Seguretat del Pacient,
GRInDoSSeP, coliderat amb la
Fundació Althaia; i del Grup de
Recerca i Innovació en Biomecànica, Podologia, Fisioteràpia i
Exercici Terapèutic, GRIBiPoFET.

La Generalitat
reconeix tres grups
de recerca emergents
d’UManresa.
Els investigadors
d’UManresa
intensifiquen
la seva activitat
internacional.

> L’estand de Vodafone del
Mobile World Congress acull la
presentació de la tecnologia
desenvolupada en el marc del
projecte CAREGIVERPRO-MMD,
l’assaig clínic del qual lidera la
direcció de Recerca i Innovació
d’UManresa-FUB. Aquest projecte, finançat per la Comissió
Europea, pretén donar
solucions tecnològiques als
pacients afectats d’Alzheimer
i altres demències, però
especialment a les persones
que en tenen cura.
> Set professors del grau en
Fisioteràpia participen en la
primera edició del Congrés Internacional de Fisioteràpia que
organitza el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya a Barcelona. Aquesta edició se centra
en temes relacionats amb la
professió, amb un èmfasi especial en l’exercici terapèutic i el
moviment.

Àrea

> Un grup de professors dels
estudis de Podologia participen
amb diferents ponències en el
V Congrés Nacional Europeu de
la Società Italiana di Podologia
e Podoiatria (SIPeP) a Roma.
> La Facultat de Ciències de la
Salut de Manresa lidera l’elaboració del Pla de Salut de Manresa per al període 2018-2022.
La redacció del document
compta amb el suport financer
de la Diputació de Barcelona i el
seguiment de l’equip tècnic del
consistori manresà. L’objectiu
del pla és determinar les necessitats i ordenar les actuacions
necessàries per millorar la salut
dels habitants de la ciutat. En
total planteja 100 accions de
competència municipal per
aconseguir una ciutat amb un
estil de vida saludable, protegida sanitàriament, amb igualtat
d’oportunitats per a una bona
salut, que garanteixi un envelliment actiu i de qualitat i que
garanteixi serveis de salut
eficients i de qualitat.
> La unitat de Recerca i Innovació elabora un pla estratègic
d’Emprenedoria. La diagnosi
prèvia permet establir que l’emprenedoria és una actitud inherent a la FUB-UManresa, tant
en la seva activitat acadèmica
com en la seva actuació com a
institució. D’altra banda, també
serveix per establir que un 61%
dels projectes assessorats pel
Servei d’Atenció a l’Emprenedor
s’acaben constituint com a
empresa. Un element clau de
l’èxit és l’assessorament
personalitzat.

GRUPS DE RECERCA UMANRESA PER ÀREA DE CONEIXEMENT
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

35

Ciències socials

1

4

TOTAL

3

39

PDI D’UMANRESA INCORPORAT A ALTRES GRUPS DE RECERCA DE LA UVIC-UCC
PDI d’UManresa que hi participa
Grups de recerca en Ciències mèdiques i de la salut

4

Grups de recerca en Ciències Socials

2

TOTAL

6

CONVOCATÒRIA INTERNA D’AJUDES PER A L’IMPULS
DE LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA
9 projectes de continuïtat
2 projectes nous

Projectes aprovats: 11
28 PDI involucrat en els projectes de recerca
3.530 hores de PDI destinades a recerca
20.000 € destinats al finançament dels projectes

Recerca i Innovació

12

13

CISARC

RECURSOS OBTINGUTS EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES
Projecte
Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) per a la realització de
projectes de les unitats de valorització
i transferència de coneixement de les
universitats de Catalunya

Àmbit

Entitat atorgant

Volum de facturació

Gestió de la
innovació,
valorització
i transferència

Generalitat
de Catalunya
(fons FEDER)

50.002,62 €

* La FUBages realitza l’activitat 4 del projecte, sol·licitat pel campus Vic de la UVic-UCC.
En conjunt, l’import atorgat als dos campus de la universitat és de 209.200,62 €
(s’indica només la part cofinançada pel FEDER).

Total
WoS

7

Emerging Source Citation Index

2

SCOPUS

10

TOTAL

19

> Una trentena de membres de
l’equip de resposta ràpida de
l’Hospital Josep Trueta de Girona participen en un curs del
CISARC que aplica la metodologia de la simulació als processos de lideratge, coordinació i
comunicació efectiva d’equips
per actuar en situacions crítiques.

CREIX EL VOLUM
DE FORMACIÓ
DEL CISARC, TANT
A LES PRÒPIES
INSTAL·LACIONS
COM EN ENTORNS
PROFESSIONALS
REALS

> 170 persones participen a la
jornada titulada La simulació
clínica, metodologia d’aprenentatge competencial en els cicles
formatius sanitaris i sociosanitaris. Aplega responsables acadèmics i docents de cicles formatius d’especialitats
sanitàries i té com a objectiu
donar a conèixer les possibilitats d’introduir la simulació a

El congrés de la
SESSEP fa de
Manresa una plaça
de referència en
simulació i seguretat
del pacient.

PUBLICACIONS INDEXADES (ANY 2017)

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA
Àmbit

Activitat

Sensibilització

Conferències

11

Formació

Escoles d’emprenedoria

4

Projectes assessorats

36

Empreses creades

22

Suport
i consultoria

Escola d’emprenedoria

Àrea

Recerca i Innovació

14

Total

Nombre de participants

Manresa nivell 1

11

Manresa nivell 2

13

Moià

13

Berga

14

TOTAL

51

> El CISARC forma 24 podòlegs
inscrits al Màster en Cirurgia
Podològica de l’Avantpeu. L’objectiu del curs és preparar-los, a
través de la simulació, per intervenir en situacions d’emergència amb els seus pacients.

Centre Internacional
de Simulació i Alt
Rendiment Clínic

15

les aules per millorar la formació dels futurs professionals
sanitaris i sociosanitaris. La
jornada forma part de les activitats prèvies al congrés de la
Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del
Paciente.
> Prop de 600 persones participen en alguna de les activitats
del Congrés de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente (SESSEP) que
se celebra de l’11 al 14 d’abril de
2018, a les instal·lacions de la
Fundació Universitària del Bages – UManresa. Els participants aprofiten el certamen per
aprendre i compartir coneixement al voltant de l’ús de la simulació com a eina d’aprenentatge i, també, d’innovació que
permet millorar el rendiment
dels professionals de la salut.
El congrés incorpora la metodologia de la simulació i l’aprenentatge actiu en les seves activitats, la qual cosa esdevé un
dels seus trets diferencials.

LAB 0-6

ACTIVITAT DE SIMULACIÓ ALS GRAUS D’UMANRESA
Grau

Infermeria

Nombre de
casos

14

Nombre de
sessions

Assignatures

502

Pràcticums I, II, III, IV i IX
Comunicació terapèutica
Fisiopatologia
Cures infermeres en alteracions de salut II
Cures infermeres al malalt crític

Fisioteràpia

18

37

Fonaments de Fisioteràpia
Cultura, salut i societat
Psicologia
Valoració i diagnòstic I i II
Pràcticum I, II i III

Podologia

5

9

Psicologia i comunicació terapèutica
Resolució de casos clínics

20

Anatomia i fisiologia dels òrgans
de la parla
Adquisició del llenguatge
Avaluació i diagnòstic
Trastorns de la veu
Seminari I i II

Logopèdia

12

ADE

7

7

Introducció al dret
Organització i gestió empresarial
Introducció a la comptabilitat
Iniciativa empresarial
Academic skills for business studies
International communication
Gestió del comerç internacional

Medicina

18

24

Habilitats d’investigació i lectura crítica
Estructura i funció I, II i III

TOTAL

74

599

UNIVERSITATS
ESTRANGERES
S’INTERESSEN
PEL LAB 0-6 I LA
SEVA RECERCA
EN EL CAMP DE
LA CIÈNCIA A LES
PRIMERES EDATS

> La Manchester Metropolitan
University demana a l’equip del
Lab 0-6 que faci l’assessorament dels alumnes de la universitat britànica que estan desenvolupant un projecte de ciències
adreçat a la infància, Early years
explorers. Aquest projecte té
com a finalitat l’elaboració de
propostes de ciència per a les
escoles i es duu a terme en col·
laboració amb una institució
educativa integrada per mestres i centres escolars.

Un acord amb
el Departament
d’Ensenyament
permet impulsar
la formació del
professorat i la
recerca al Lab 0-6.
El Lab sobre
rodes fa arribar
l’experimentació
en ciència a les
escoles-bressol.

Centre Internacional
de Simulació i Alt
Rendiment Clínic

16

> El Departament d’Ensenyament de la Generalitat
i UManresa-FUB signen un
conveni de col·laboració per
promoure la recerca científica
a l’educació infantil. L’acord,
signat per la directora general
d’Educació Infantil i Primària,
Carme Ortoll, i el director general de la Fundació Universitària
del Bages, contempla l’organització conjunta d’activitats formatives i pedagògiques adreçades a docents, educadors i
altres professionals de l’educació, relacionades amb la innovació en l’ensenyament de la
ciència.

17

> La llar d’infants Rexics de
Canet de Fals guanya la segona
edició del premi La Ciència i els
Infants que promouen el Rotary
Club de Manresa-Bages i
UManresa-FUB amb la voluntat
de divulgar la ciència en els
primers anys de la infància. Les
escoles Sant Ignasi de Manresa
i Pla del Puig de Sant Fruitós de
Bages reben el segon i tercer
premi, respectivament. L’astrofísic manresà Juan Ignacio Cirac
participa en l’acte de lliurament
dels guardons amb una conferència sobre els ordinadors del
futur.
> ICL Iberia renova el conveni de
col·laboració amb el LAB_06,
amb voluntat de contribuir a
promoure l’interès per la ciència
a les primeres edats i ajudar així
a fomentar les vocacions científiques a Catalunya.
> Gairebé 1.000 infants participen en la prova pilot del Lab
sobre rodes. Es tracta d’una
furgoneta amb propostes de
ciència per a infants de 0 a 3
anys que es desplaça a les escoles-bressol, cofinançada per
la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT),
la Diputació de Barcelona
i CaixaBank.

VISITES DEL LAB SOBRE RODES A ESCOLES BRESSOL

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

Infants

Comarca

Nombre d’escoles

Nombre d’infants

9

234

Alt Camp

1

14

Educació Infantil

104

5.025

Moianès

1

21

Educació Primària

13

374

Segarra

1

65

Tarragonès

1

69

Educació especial

9

193

Gironès

2

138

135

5.826

Terra Alta

2

28

Vallès Oriental

2

71

Maresme

3

161

Osona

4

89

Alt Empordà

5

173

Berguedà

6

102

Baix Camp

8

486

Barcelonès

10

613

Anoia

12

378

Baix Llobregat

12

771

Vallès Occidental

15

838

Llars d’infants

TOTAL

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

1.187

Altres acompanyants

213

SESSIONS DE DIVULGACIÓ A PROFESSORAT
Sessions

Participants

11

544

Bages

18

642

TOTAL

103

4.659

Al Lab 0-6 (formació oberta)
Als centres educatius (formació a demanda)

15

371

A jornades sobre educació

8

417

TOTAL

34

1.332

FORMACIÓ OBERTA AL LAB 0-6 PER A DOCENTS
Nombre de
sessions

Nombre de
participants

Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen

4

283

Dissabtes de ciència (amb Marc Boada, Cristina Simarro,
Carme Alemany i Digna Couso)

6

179

Sessió formativa sobre el Lab sobre rodes

1

82

TOTAL

11

544

Títol de l’activitat

ALTRES SESSIONS DE DIVULGACIÓ

18

Sessions

Participants

A estudiants de batxillerat i CFGS d’Educació Infantil

20

647

A estudiants del grau en educació infantil

2

80

A estudiants de màster

3

38

TOTAL

25

765

19

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

LA COOPERACIÓ
AMB L’ENTORN FA
CRÉIXER L’ACTIVITAT
DE LA CU+
La CU+ fa una
aposta decidida
per la prevenció i la
promoció d’hàbits
saludables entre
diferents col·lectius.

> La Clínica Universitària (CU+)
posa en marxa diferents propostes d’activitat per combatre
el sedentarisme, entre les quals
hi ha exercici físic de diferents
nivells d’intensitat, treball d’hipopressius, control motor, relaxació i grups per sortir a caminar o a córrer. El seu objectiu és
promoure hàbits de vida saludables entre la comunitat universitària.

> L’Associació de Diabètics de
la Catalunya Central i la Clínica
Universitària de la Fundació
Universitària del Bages renoven
el seu conveni de col·laboració i
incorporen una col·laboració específica adreçada a afavorir que
els membres de l’Associació
facin activitat física aprofitant
els programes d’hàbits saludables que ofereix la Clínica
Universitària.

> Catorze professionals de la
CU+ i professors vinculats a la
Facultat de Ciències de la Salut
de Manresa en formen en la
utilització d’ecògrafs portàtils
produïts per la manca Samsung.
Aquests aparells s’han incorporat a la dotació d’equips de la
universitat en el marc d’un
acord de col·laboració amb la
multinacional coreana per formar professionals en l’ús de la
tecnologia mèdica que
desenvolupa.

> Professionals del servei de
Fisioteràpia de la Clínica Universitària d’UManresa-FUB
col·laboren amb Càritas Manresa impartint un taller sobre
postura i prevenció del dolor
d’esquena a usuàries que formen part d’un grup d’alfabetització i un altre d’ergonomia
adreçat a persones que Càritas
està formant com a treballadores de la llar.

SERVEI DE LOGOPÈDIA
Visites

Sessions

Total actes

Atenció privada

78

1.772

1.850

Servei públic CatSalut Bages-Solsonès

603

8.104

8.707

–

430

430

681

10.306

10.987

Prestació de serveis a tercers
TOTAL

SERVEI DE PODOLOGIA
Exploracions

Quiropòdies

Suports
plantars

Visites
i cures
pre/post

Cirurgies

Total
actes

1.069

1.906

434

47

13

3.469

–

2.122

–

1.024

81

3.227

1.069

4.028

434

1.071

94

6.696

Servei de podologia CU+
Prestació de serveis
a tercers
TOTAL

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Visites/Sessions
		
1.068

Participants tallers / sessions grupals
1.561

TOTAL
2.629

SERVEI DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ
Visites

Sessions grupals / Tallers

Visites Programa Fifty-Fifty

TOTAL

69

60

243

114

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Visites a adults
		
104

Visites a infants

TOTAL

49

153

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

Exploracions

Escoles

Manresa

923

1.161

17

Artés

134

190

2

Escola Llissach (Santpedor)

19

19

1

Escola M. de Déu de La Gleva

17

17

1

1.093

1.387

21

TOTAL

20

21

MÉS FUB

LA UNIVERSITAT
COMPROMESA AMB
EL TERRITORI I LES
PERSONES

LA UNIVERSITAT
SALUDABLE I SOLIDÀRIA

LA UNIVERSITAT FOCUS DE
CONEIXEMENT I CULTURA

EDICIONS FUB: FER
ACCESSIBLE EL CONEIXEMENT
UNIVERSITARI

> El programa UniversiMés
completa la implantació del seu
itinerari de dos anys i comença
el curs amb 40 alumnes: 20 de
primer curs i 20 més de segon.
FUB i Ampans dissenyen i coordinen l’activitat docent. BBVA CX
i la Fundació Antigues Caixes
Catalanes aporten les beques
per garantir l’accés de tots els
alumnes a la formació.

> La FUB col·labora amb el programa Invulnerables en l’organització de la jornada de voluntariat Descobreix la màgia
d’ajudar per tal de posar en
valor la figura dels voluntaris
i l’impacte transformador de la
seva feina en la societat. Se
celebra el 16 d’octubre de 2017
i compta amb el suport de l’Obra
Social La Caixa i CaixaBank.

Movilizaciones e inmovilizaciones, obra de setze autors coordinats per Rubén Castillo i dirigits científicament per Susana
Simó.

Manual de accidentes de múltiples víctimes y catàstrofes, de
quinze professionals de les
emergències coordinats per
Susana Simó.

> Una quinzena
d’estudiants d’origen francès
d’UManresa-FUB ajuden, durant tot el curs, 77 alumnes de
quart d’ESO, primer i segon de
batxillerat de l’escola La Salle
de Manresa a millorar les seves
competències comunicatives en
llengua francesa. Aquesta activitat es duu a terme en el marc
d’un conveni de col·laboració
entre les dues institucions
educatives.

> 126 persones donen sang en
la vuitena edició de la Marató
Universitària de Donació de
Sang en la qual participen tots
els centres universitaris de
Manresa. La meitat dels
donants ho fan per primera
vegada.

> El professor d’Història de
l’Educació de la Universitat de
Girona, Salomó Marquès, parla
dels mestres de la República a
l’exili a la sala d’actes de la FUB,
el 19 d’octubre de 2017. La conferència serveix per inaugurar el
curs dels estudis de grau en
Educació Infantil de la Facultat
de Ciències Socials de Manresa
i alhora forma part del cicle
Memòria Democràtica: Guerra
Civil i postguerra de la UVic-UCC.

Publicació de tres edicions
del llibre, en menys d’un any.
Es tracta d’un manual 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. A banda de l’interès que ha generat
entre els professionals, alguns
centres educatius han incorporat la publicació a la bibliografia
recomanada de cicles formatius
vinculats a l’atenció sanitària
en emergències.

Reedicició d’aquesta obra especialment pensada per als alumnes del Màster d’Emergències
Extrahospitalàries i els del Curs
d’Accidents de múltiples víctimes i catàstrofes. Aprofitant la
reedició del manual s’ha fet una
revisió i actualització dels seus
continguts.

> El Cor FUB+GRAN de la Coral
Universitària de la FUB participa en l’espectacle Emociona’t
que és Nadal al Teatre Conservatori. Es tracta d’un concert-recital en el qual prenen
part persones d’edats, procedències i inquietuds diferents
que entenen les arts escèniques i la cultura com a eines de
cohesió i transformació social.

> 223 persones participen
a la Setmana Saludable
d’UManresa. Amb l’objectiu
de promoure hàbits saludables
entre la comunitat universitària
ofereix una quinzena de propostes relacionades amb l’alimentació, l’activitat física i el benestar mental. La Setmana
Saludable és possible gràcies
a la implicació i col·laboració
dels professionals de la Clínica
Universitària, Ca l’Arpellot, el
Gimbe, els Penjats del Campus,
l’Escola Agrària, les Piscines
Municipals i el gimnàs DUO.

> Lourdes Fisa exposa a la FUB
la instal·lació titulada Joc de
mirades, que aplega sis obres
en diferents formats, tècniques
i suports. El nexe d’unió entre
elles és la descoberta, la transformació i el diàleg.
> Alumnat i professorat del grau
en Mestre d’Educació Infantil i
mestres de l’Escola El Puig
d’Esparreguera participen a
l’Espai Memòries del Museu
Comarcal de Manresa, que es
dedica al tema Néixer a Manresa: Memòria, art, pedagogia.
Es tracta d’una exposició que
dóna veu als protagonistes dels
processos de maternitat, paternitat i infància a Manresa.

Formación y desarrollo del talento. Una experiencia innovadora en organizaciones de salud
d’Òscar Dalmau Ibáñez, director
del campus Manresa del Centre
Internacional de Formació Contínua.
Publicació d’aquesta obra que
fa una anàlisi de la formació
contínua en els sectors salut
i social, explica com ha de ser
la seva planificació estratègica
i aposta perquè les accions formatives de formació continuada
siguin experiències immersives
i d’impacte per garantir una
millor adquisició de coneixements, així com per aconseguir
que els aprenentatges tinguin
una aplicabilitat tant per al professional com per al conjunt de
l’organització o empresa.

> L’Associació Memòria i Història i UManresa-FUB ofereixen
un programa de tallers adreçats
a docents per aprendre a utilitzar les noves tecnologies com a
recurs educatiu. En aquesta
segona edició, 35 persones han
pogut aprendre tècniques com
la geolocalització d’imatges, la
creació d’itineraris d’història
amb realitat augmentada, l’ús
d’eines TIC per a projectes o el
treball amb fonts orals, d’arxiu
i digitals.
> La FUB acull l’exposició
A propòsit de Josep Maria
Planes (1907-1936). La mostra,
comissariada pel periodista
Jordi Finestres i pel professor
de la UVic-UCC, Jordi Serrat,
repassa la figura d’aquest periodista manresà, considerat
precursor del periodisme
d’investigació a Catalunya.
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Introducció a la microeconomia
del doctor en Economia i professor dels estudis d’ADE, Jordi
Franch.
Publicació d’aquest manual
adreçat especialment als alumnes que estudien microeconomia, però d’interès, també, per
a totes aquelles persones a qui
els atregui el funcionament dels
mercats en la societat actual.

ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

14-09-2017
El Ple de l’Ajuntament de Manresa nomena el periodista Josep
Maria Planes fill il·lustre de la
ciutat. La FUB forma part de la
comissió que promou aquest
reconeixement juntament amb
el Col·legi de Periodistes, la
Fundació Independència i Progrés, l’Associació Memòria i
Història de Manresa, el Col·lectiu Desvalls, la UVic-UCC, Òmnium Bages i els periodistes i
historiadors, Pep Corral, Jordi
Finestres i Jordi Sardans.
25-09-2017
UManresa acull un acte de benvinguda als 90 alumnes de la
primera promoció del grau en
Medicina de la UVic-UCC, que
inicia la seva activitat durant el
curs 2017-2018. L’acte institucional compta amb la presència
i els parlaments del degà de la
Facultat de Medicina, Ramon
Pujol, del president de la Fundació d’Estudis Superiors de
Salut (FESS), Josep Arimany, del
rector de la UVic-UCC, Jordi
Montaña, i de l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

29-09-2017
UManresa-FUB gradua 277
persones en la promoció del
2017 i supera els 5.000 titulats
en la història de la institució.
Unes 1.400 persones assisteixen a la cerimònia, que compta
amb la lliçó de comiat No estudiïs tant de Genís Sinca, periodista i escriptor manresà i guanyador del Premi Josep Pla de
narrativa de l’any 2013.

23-10-2017
La UVic-UCC celebra per primer
cop a Manresa l’acte institucional d’inauguració del curs acadèmic. Durant la cerimònia,
l’exalcalde de Manresa, Juli
Sanclimens, rep la Medalla de la
institució per la seva aportació
al projecte universitari de Manresa. La lliçó inaugural, del doctor en economia i professor de
la Facultat de Ciències Socials
de Manresa Jordi Franch, analitza la situació econòmica de
Catalunya.

25-10-2017
Un grup de directius de l’empresa Samsung visiten les instal·lacions d’UManresa-FUB per
conèixer de primera mà els es-
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pais de simulació on s’instal·len
els ecògrafs produïts per la
multinacional asiàtica. La delegació està integrada per responsables de diferents àrees de
la companyia, tant de la seu
central de Corea com d’Europa.
L’objectiu central de la visita és
formalitzar un acord de col·laboració entre Samsung i
UManresa-FUB per a la formació de professionals de la salut
en l’ús d’equips d’ecografia.
Aquest és el primer acord de
l’empresa coreana amb un
centre universitari al continent
europeu.

13-11-2017
Els estudiants d’UManresa
beneficiaris de beques de col·
laboració reben el document
acreditatiu de l’ajut a l’estudi en
un acte que compta amb la participació de representants de
Caixabank. L’entitat financera
aporta 30.000 € per contribuir
a les despeses de matrícula de
15 alumnes. Aquests, a canvi,
duen a terme tasques d’acció
social en entitats del territori
durant tot el curs.

19-01-2018
Una cinquantena de persones
participen al Congrés Internacional de Pinea3 Living Organizations que se celebra sota el
títol Conscious leadership in
V.U.C.A. times. Els assistents
analitzen com ha de ser el lideratge de les organitzacions en
moments de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat.
El Congrés compta amb la col·
laboració de TAGA, consultora
especialitzada en desenvolupament del lideratge, estratègia
i canvi cultural a les empreses,
i d’UManresa-FUB.

25/26/27-01-2018
La VII Fira d’Experimentació per
a infants de 0 a 6 anys que organitzen els estudis de Mestre en
Educació Infantil de la Facultat
de Ciències Socials de Manresa
i el Rotary Club Manresa Bages
s’allarga dos dies en horari lectiu per permetre l’assistència de
grups d’escolars. Se celebra al
Museu de la Tècnica de Manresa i hi participen un miler
d’infants i 14 centres escolars
de la Catalunya Central.

09-02-2018
La FUB, com a membre del col·
lectiu 3Ct, participa en l’organització de la Jornada sobre dinamització econòmica i territorial
de les ciutats no metropolitanes
en el marc dels actes commemoratius dels 125 anys de les
Bases de Manresa. Hi intervenen els economistes Miquel
Puig i Germà Bel, els alcaldes de
Manresa, Olot i Balaguer, Valentí
Junyent, Josep Maria Corominas i Jordi Ignasi Vidal i del regidor d’Urbanisme i de Promoció
Econòmica de Reus, Marc Arza.
Modera el debat el catedràtic de
la Universitat Rovira i Virgili i
president de la Societat Catalana de Geografia de l’Institut
d’Estudis Catalans, Josep
Oliveras.

17-02-2018
La FUB i la Fundació Aigües
de Manresa-Junta de la Séquia
lliuren el premi Séquia 2018 al
metge i investigador biomèdic
Pere Joan Cardona i a la Coral
Infantil de les Escodines. El
guardó reconeix la trajectòria
de persones i institucions que
treballen amb actitud positiva
i constructiva en benefici del
progrés de la societat
manresana.

06-03-2018
Gerard Duelo, ambaixador de la
criptomoneda catalana, el croat,
fa una xerrada sobre El paper de
les criptomonedes en l’entorn
social a una sala d’actes de la
FUB2 plena de gom a gom. En
acabar l’acte, Duelo fa una donació en croats a la Fundació
Althaia per al nou hospital de
dia d’oncologia i hematologia.
12-03-2018
L’acte de col·locació de la primera pedra a l’espai FUB3 dona
el tret de sortida a la rehabilitació de dos pavellons i la construcció d’un nou edifici dins de
l’antic recinte de l’Escorxador de
Manresa. La FUB3 ha d’acollir, a
partir de 2019, l’activitat teòrica
i pràctica dels estudis de Fisioteràpia, que actualment es desenvolupa repartida entre els
edificis principal, FUB2 i la Clínica Universitària. L’obra permet
resoldre les necessitats d’espai
del campus universitari derivades de la incorporació dels
alumnes del grau en Medicina
i de la posada en funcionament
de dos nous cicles formatius de
grau superior al Campus Professional. L’actuació permet
guanyar 1.749 metres quadrats
de superfície construïda i 812
més de superfície urbanitzada.

19-04-2018
La FUB acull la segona edició de
les Jornades Interuniversitàries
Sènior, que compten amb 85
participants. Aquestes jornades
són una trobada anual dels
participants en els programes
formatius adreçats a gent gran
de les universitats de Lleida,
Andorra i del campus Manresa
de la UVic-UCC. En aquesta
edició, els participants reflexionen sobre de la tercera etapa de
la vida en diferents cultures del
món.

20-11-2017
L’empresa Control Group-Sistemes d’Organització fa una aportació econòmica de 5.000 euros
a UManresa-FUB que permeten
renovar 33 ordinadors portàtils
de l’aula d’informàtica. Un acord
previ ja va permetre a la universitat disposar, durant el curs
anterior, de llicències del programari de gestió comptable
SAGE per contribuir a la formació de l’alumnat d’ADE i dels de
programes de Màster i de Postgrau en Gestió empresarial.
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21-04-2018
Més de 700 persones aprofiten
la jornada de portes obertes a
UManresa per conèixer la seva
oferta formativa per al curs
2018-2019. La xifra de visitants
representa un increment del
16% en relació amb el nombre
de persones que havien passat
per UManresa en la Jornada de
portes obertes del curs anterior.
Dels 700 visitants, 244 són persones directament interessades
en els estudis i la resta, acompanyants.
09-05-2018
L’equip d’infermeria del CAP
Sagrada Família rep el reconeixement de la professió en la
commemoració del Dia Internacional de la Infermeria que acull
la FUB. Es tracta d’un acte
organitzat conjuntament per
Althaia, la Fundació Sant Andreu Salut, el Col·legi Oficial
d’Infermeria de Barcelona, la
delegació de la Catalunya
Central de l’Institut Català de la
Salut i els estudis d’Infermeria
de la Facultat de Ciències de
la Salut de Manresa.
28-05-2018
L’Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC) acull la
cinquena Jornada de la Salut
dels músics i les arts escèniques, una activitat que en
aquesta edició tracta sobre la
por escènica. L’organització de
la jornada és conjunta entre
l’Observatori de Prevenció Auditiva per als músics, Mútua Intercomarcal, UManresa-FUB, el
Taller de Músics i l’Escola
Superior de Música de
Catalunya.

ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

29-05-2018
Sara Cousillas de l’Institut Vilafant, Shalana Rodríguez de l’Institut Pius Font i Quer de Manresa i Laura Macau de l’Institut
Ramon Muntaner de Figueres
són les guanyadores de la dissetena edició dels Premis
UManresa a treballs de recerca
de batxillerat. A més d’aquests
premis s’han concedit tres accèssits que han estat per al
treball col·lectiu de Carla Castro, Marta Garcia i Naia Almirall
de l’Institut El Castell d’Esparreguera, Marina Bover de l’IES
Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar i Paula Gutiérrez de
l’Institut Pius Font i Quer. L’acte
de lliurament dels premis inclou
una xerrada del comunicador,
il·lusionador i provocador Enric
Bastardas sobre com viure
d’allò que t’apassiona.

06-06-2018
Els Diàlegs pel futur, iniciativa
conjunta del diari Regió7, la UOC
i UManresa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa,
debaten sobre l’educació i la
transmissió de valors, sigui a
través de l’escola, de la televisió
o l’esport. Hi participen, entre
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altres l’exsecretari d’Educació
de la Generalitat, Antoni Llobet,
el president del Centre Unesco
de Catalunya, Eduard Vallory, el
cap d’informatius de TV3, David
Bassa i l’entrenadora de natació
sincronitzada, Anna Tarrés. La
inauguració de la jornada va a
càrrec del professor de Psicologia i Ciències de Salut de la
UOC, Jordi Solé.

12-06-2018
El Consell de Govern de la UVicUCC aprova la creació de tres
noves càtedres: les de Salut i
població, dirigida per Roberto
Elosúa; la de Salut mental,
dirigida per Pere Bonet, amb
la co-coordinació de Salvador
Simó i Gemma Prat; i la de Simulació i seguretat del pacient,
coordinada per Carlota Riera.
La càtedra de Simulació i seguretat del pacient té seu al campus UManresa, mentre que les
de Salut Mental i de Salut i població s’instal·laran a la Fundació Althaia i al campus UVic,
respectivament.
04-07-2018
El Comitè Executiu de la
Fundació Universitària del Bages aprova la creació d’una seu
a UManresa del Centre d’Innovació i Formació en Educació
(CIFE) de la UVic-UCC. L’òrgan
ha d’oferir suport i formació al
professorat d’Educació infantil,
primària i secundària de les
comarques centrals de Catalunya en la seva tasca docent,
sobretot pel que fa a la innovació a l’aula. Es proposa la seva
coordinació a Antoni Llobet.
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