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EVOLUCIÓ DELS ALUMNES
DE GRAU A LA FUB
(1998-2019)

> 1.704 alumnes de grau
Facultat de Ciències de la Salut de Manresa
· Infermeria: 418
· Fisioteràpia: 764
· Podologia: 97
· Logopèdia: 208

La Fundació Universitària del Bages tanca un nou
curs i torna a presentar la memòria detallada del treball
desenvolupat. Aquest és un exercici anual de transparència
necessari que ens apropa ordenadament els resultats més
rellevants de l’activitat acadèmica i també un instrument per
retre comptes sobre la consecució dels objectius marcats
com a institució dedicada a la creació i la difusió del
coneixement i a la formació dels futurs professionals.
Una xifra rècord en el número d’alumnes, resultats
excel·lents en les dades d’inserció laboral del seu alumnat,
la consolidació en l’oferta de formació de màster i postgrau
en els programes de salut, l’ampliació d’oferta amb dos nous
cicles formatius de grau superior o les noves ampliacions
d’instal·lacions, entre molts altres, són exemples destacats
d’una extraordinària activitat desenvolupada durant el darrer
curs i també d’una gestió acurada per part de l’equip
directiu de la institució.
Les dades que us presentem en aquesta memòria anual
corroboren la fortalesa de la FUB com a centre universitari
de referència del seu àmbit territorial d’influència,
reconegut com a model propi i diferencial, que es concreta
en una docència de qualitat que integra en la seva formació
un professorat amb àmplia experiència professional i un
model de pràctiques diversificades i enriquidores.
El transcurs del temps i les fites que la FUB ha marcat
en el camí són potser més clars i visibles a través dels
joves que s’hi graduen, per seguir construint el seu
trajecte professional i vital; a través dels assoliments que
el professorat i la resta de personal investigador aporten al
ja gruixut bagatge de la institució, i a tota la societat, que
és la beneficiària última del coneixement que es genera.
Tot plegat demostra que la comunitat universitària
manresana manté la força i l’energia per seguir treballant
amb eficàcia. Amb la vitalitat que desprenen les dades
d’aquesta Memòria 2018/2019, cal estar esperançats per
continuar creixent amb il·lusió, confiança i determinació
davant els reptes de futur que ens esperen.
Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

Tanquem el curs amb uns índexs d’inserció laboral dels
nostres graduats superiors al 95%; amb un increment del
30% de la producció científica dels nostres investigadors;
amb més formació a mida d’empreses i organitzacions per
part del Servei d’Idiomes; i amb tres noves titulacions
oficials, el màster universitari en Fisioteràpia del Sistema
Musculoesquelètic i els dos nous CFGS en Educació Infantil
i en Administració i Finances. Són una petita mostra dels
bons resultats obtinguts fruit de molts encerts, de la
concentració de talent i de la suma d’esforços: encerts en
decisions estratègiques; talent que hem anat atraient i fent
créixer; i esforç i treball conjunt de la comunitat universitària
integrada per professorat, professionals assistencials,
personal d’administració i serveis i directius.
La connexió dels estudis amb la pràctica professional i la
incorporació de la tecnologia i metodologies innovadores
a la docència són algunes de les apostes que han adobat
el terreny per a aquests bons resultats. Fa temps que es van
assumir de manera transversal a tota la formació impartida
per la Fundació Universitària del Bages (FUB) i les hem
intensificat, els darrers anys, com a campus Manresa de
la UVic-UCC. La dimensió internacional ha experimentat
un creixement notable i universitats d’altres països mostren
el seu interès per compartir amb nosaltres coneixement
i projectes de recerca.
Tot plegat, s’ha traduït en més activitat (docent,
investigadora, assistencial, educativa, social) en un curs
en què hem graduat la primera promoció de titulats de
les facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials
de Manresa de la UVic-UCC. Aquest creixement ha fet
necessària l’adequació de nous espais i equipaments. Si
el mes de març estrenàvem el nou aulari teoricopràctic de
Fisioteràpia al recinte FUB3, el mes de juny, iniciàvem les
obres al CISARC per convertir-lo en un centre d’innovació
en simulació de més de 1.000 metres quadrats. Fem créixer
la universitat oferint una formació de qualitat, eixamplant
els horitzons de la nostra activitat docent i investigadora
i fent-nos permeables a l’entorn i a les seves necessitats
i demandes.
Aquesta memòria també dona compte, per primera vegada,
de la responsabilitat social de la FUB cap al seu entorn. És
un exercici que ha permès fer evident el seu compromís
decidit amb la projecció i la millora de la qualitat de vida a la
ciutat, amb la divulgació del coneixement, amb la promoció
de la salut, l’educació i l’activitat econòmica en la seva àrea
d’influència territorial. Bons resultats per a la FUB que
sumen en positiu per a la nostra universitat, la UVic-UCC,
i també per a la nostra ciutat, Manresa.
Valentí Martínez Espinosa
Director General
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Facultat de Ciències Socials de Manresa
· ADE / Gestió d’Empreses: 110
· Educació Infantil: 107
> 2.648 alumnes de postgrau, màster, formació contínua
· 338 alumnes de màsters i postgraus propis
· 39 alumnes de màster universitari
· 2.133 alumnes de formació contínua
· 104 alumnes del programa FUB+GRAN
(extensió universitària per a majors de 55 anys)
· 34 alumnes del programa UniversiMés
(extensió universitària per a persones amb
discapacitat intel·lectual)
> 800 alumnes d’idiomes
> 89 alumnes de CFGS
ESTUDIS
> 6 titulacions de grau
> 3 titulacions de cicle formatiu de grau superior
> 2 màsters universitaris
> 30 programes propis de màster i postgrau
> 1 MBA
> 90 programes de formació contínua
> 71 cursos d’idiomes
> 12 cursos del programa FUB+GRAN
> 2 cursos del programa UniversiMés

PROFESSORAT I PAS

Homes

Dones

Total

Professorat de grau

153

223

376

Professorat de postgrau, màster i formació contínua

187

184

371

Professorat de cicle formatiu de grau superior

14

17

31

Professorat del Servei d’idiomes

3

18

21

Personal d’Administració i Serveis

14

43

57

Professionals de la Clínica Universitària

8

25

33

379

510

889

TOTAL

GRAUS
UNIVERSITARIS

Tecnologia a l’aula
i connexió amb el
món professional
esdevenen clau
per a una alta
inserció laboral
dels graduats.

> El campus Manresa de la
UVic-UCC matricula, en el curs
2018-2019, 516 nous alumnes,
un 6,6% més que l’any anterior.
És el quart any consecutiu que
augmenta el nombre de nous
accessos i consolida així la
tendència de creixement
iniciada el 2014, amb la
federació que va donar lloc a
la UVic-UCC. Les dues facultats
del campus, tant la de Ciències
Socials com la de Ciències de
la Salut, creixen en nombre
d’estudiants de nou accés.
> El darrer Estudi d’Inserció
Laboral dels graduats
d’UManresa-FUB constata que
entre el 95% i el 100% treballen
al cap de dos anys de finalitzar
els estudis. Els titulats en
Logopèdia i en Podologia són
els que registren els millors
índexs ja que tots ells tenen
feina. El treball fa referència
als graduats del curs 2014
i 2015 i constata que els índexs
d’ocupació continuen millorant
després d’un període de crisi.
L’estudi també posa de relleu
que entre el 75% i el 100% dels
graduats treballen en feines
relacionades amb la seva
qualificació acadèmica, que
estan molt satisfets amb la
feina actual i que posen bona
nota a la formació rebuda,
especialment en el cas de
la formació pràctica.

Dues exposicions
apropen els estudis
de Podologia i de
Mestre d’Educació
Infantil als centres
de secundària de
Catalunya.

FACULTAT
DE CIÈNCIES DE LA SALUT
FACULTAT
DE CIÈNCIES SOCIALS
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> El grau semipresencial
de Logopèdia organitza la
jornada «Logopèdia a la
pràctica. Jornades de casos
clínics». Es tracta de la primera
edició d’una activitat amb
voluntat de continuïtat l’objectiu
de la qual és promoure
l’intercanvi d’experiències entre
professionals d’aquest àmbit
de coneixement i fer visibles
aspectes concrets de
tractaments i tècniques en
casos d’alteracions del
llenguatge, la parla, la veu,
la deglució, la lectura-escriptura
i en disfuncions orofacials.

> Els estudis de Podologia
produeixen una mostra per
donar a conèixer les relacions
entre podologia i esport.
L’exposició explica que el
podòleg pot ajudar els
esportistes professionals
i amateurs a millorar el seu
rendiment i a prevenir lesions.
> Diferents centres de
secundària acullen la mostra
«Ciència des del néixer», una
exposició produïda pels estudis
de Mestre d’Educació Infantil
que consisteix en uns plafons
amb il·lustracions del pedagog
Francesco Tonucci. L’exposició
exposa de manera esquemàtica
la capacitat que tenen els
infants per experimentar,
construir teories i posar en
relació fer i pensar. També
proposa reflexionar sobre el
paper que ha de fer l’adult en
aquests processos.
> Aprofundir en els
coneixements de gestió
de les PIMES i en la
internacionalització a les
empreses és l’objectiu de les
quatre noves assignatures
optatives que incorporen els
estudis del grau en ADE.
Aquestes noves assignatures
són «Eines digitals per a la
pime i la internacionalització»,
«Cross Cultural Studies»,
«Desenvolupament de PIMES»
i «Gestió comercial de PIMES».
> Alumnes del grau en Mestre
d’Educació Infantil col·laboren
en el projecte de la Federació
d’Associacions de Veïns de
Manresa del Parc Botànic del
parc de Puigterrà. L’aportació
de les estudiants consisteix en
la redacció d’un dossier per a
escoles i del text de les plaques
del catàleg d’arbres i fulles del
parc. La col·laboració es duu
a terme en el marc de
l’assignatura d’accions
integradores, que pretén
acostar les estudiants
a diferents realitats socials
de la ciutat.

> UManresa estrena una opció
online del curs de preparació
de la Prova d’Aptitud Personal
(PAP), la prova específica que
han de passar les persones
que volen accedir a un grau de
Mestre. Un 80% dels estudiants
que segueixen aquesta
formació a UManresa superen
satisfactòriament l’examen.
> 28 estudiants de primer
i tercer curs i 8 professors
del Grau en Infermeria
participen en un taller per posar
a prova la realitat augmentada
com a eina d’aprenentatge de
procediments intramusculars.
El taller forma part de les
activitats del projecte
internacional Arsim2care, que
lidera la Facultat d’Infermeria
de la Universidad Pública de
Navarra i en el qual col·laboren
els estudis d’Infermeria de la
Facultat de Ciències de la
Salut de Manresa. El projecte
consisteix en aplicar la realitat
augmentada a la simulació
clínica per facilitar als estudiants
l’aprenentatge de procediments
invasius.

> Les patologies del llenguatge,
la comunicació, la parla, la veu,
l’audició i la deglució centren
la II Jornada de Trastorns de la
Comunicació i de la Deglució
organitzada pel Grau
interuniversitari de Logopèdia
de la UVic-UCC/UOC que se
celebra a Barcelona. Les
jornades apleguen 42 persones
entre les quals mestres,
psicòlegs, pedagogs, lingüistes,
metges, infermers i altres
professionals que treballen
amb persones afectades per
aquestes patologies. L’objectiu
de la jornada és difondre el
coneixement científic,
promoure la pràctica basada
en l’evidència, generar un espai
de comunicació entre
professionals, estudiants i
familiars d’afectats i fomentar
les pràctiques de recerca en
la comunitat d’estudiants,
especialment de Logopèdia.

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

18/19

418

764

97

208

110

107

Curs

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE GRAU
Beques pròpies UManresa

Quantia de les beques

Alumnes beneficiaris

Beques UManresa – FUBages

54.000 €

33

Beques UManresa – Caixabank

30.000 €

15

Beques UManresa – mobilitat internacional

13.800 €

30

Beques salari+idiomes
(programa Prèmium del grau en ADE)

114.735 €

54

212.535 €

132

TOTAL

BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA

FACULTAT
DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Quantia de les beques

Alumnes beneficiaris

7.254,10 €

47

Facultat de Ciències de la Salut

279.893,70 €

205

TOTAL

287.174,80 €

252

Facultat de Ciències Socials

FACULTAT
DE CIÈNCIES SOCIALS
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CENTRE
INTERNACIONAL
DE FORMACIÓ
CONTÍNUA

Els programes de
salut es consoliden
en l’oferta de
formació de màster
i postgrau.

> Una trentena d’alumnes
participa en el Curs d’Ecografia
Clínica ABCDE per a urgències
del Centre Internacional de
Formació Contínua d’UManresa.
Forma part d’una sèrie de
formacions de curta durada
que tenen com a denominador
comú l’ecografia com a tècnica
no invasiva en la valoració dels
pacients. La formació s’adreça
tant a metges com a infermers.
> El fundador de Cyberclick,
una empresa especialitzada
en el màrqueting i la publicitat
digital, David Tomàs, presenta
a UManresa el llibre Diario de
un Millennial en el marc d’un
acte de difusió del Postgrau en
Direcció i Desenvolupament de
Recursos Humans del Centre
Internacional de Formació
Continua.

El nou màster
universitari en
Fisioteràpia omple
totes les places
disponibles.

> El director general de la
Fundació Universitària del
Bages, Valentí Martínez,
acompanyat de Carles
Mendieta, presenta l’eina
Management Colors en el
marc de Demos, el Fòrum de
Fundacions i Societat Civil.
Management Colors és una
eina de creixement personal
dissenyada per Òscar Dalmau,
Valentí Martínez i Carles
Mendieta que, a partir del joc,
permet dibuixar itineraris
formatius i de desenvolupament
de capacitats personals
i professionals.

Centre Internacional
Formació Contínua
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> Un centenar de professionals
de l’atenció sanitària de la
Catalunya Central participen
a UManresa a la Jornada de
Seguretat del Pacient,
organitzada per l’Institut Català
de la Salut de la Catalunya
Central, el Departament de
Salut i la UVic-UCC. La Jornada
serveix per debatre fórmules
per coordinar l’atenció mèdica
i prioritzar la seguretat dels
pacients en casos complexos.

ALUMNES EN PROGRAMES DE MÀSTER UNIVERSITARI
Màster

Facultat

Nombre d’alumnes

Màster universitari en Metodologia
de la Simulació

Facultat de Ciències
de la Salut de Manresa

13

Màster universitari en Fisioteràpia
del Sistema Musculoesquelètic

Facultat de Ciències
de la Salut de Manresa

26

TOTAL

> El 100% dels estudiants
de l’edició 2018 del Màster en
Metodologia de la Simulació
d’UManresa (UVic-UCC)
repetirien titulació i universitat,
segons l’enquesta realitzada per
l’Agència per la Qualitat del
Sistema Universitari de
Catalunya (AQU). Aquest
indicador de satisfacció es
completa amb d’altres que
també demostren una valoració
molt positiva d’aquests estudis:
els estudiants valoren amb un
9,4 sobre 10 l’ensenyament
i l’aprenentatge, amb un
9,5, els resultats i amb
un 9,9, el suport a l’estudiant.

39

ALUMNES EN PROGRAMES DE MÀSTER UNIVERSITARI
Beques del Ministeri d’Educació
i Ciència a alumnes de màster universitari

Quantia de les beques

Alumnes beneficiaris

Màster universitari en Fisioteràpia
del Sistema Musculoesquelètic

3.807,60 €

2

TOTAL

3.807,60 €

2

ALUMNES EN PROGRAMES PROPIS MÀSTER I POSTGRAU
Àmbit de coneixement

Màsters

> Prop de 150 persones es
mobilitzen en una nova edició
del Simulacre d’Emergències
que organitza el Centre
Internacional de Formació
Contínua del campus Manresa
de la UVic-UCC per avaluar els
coneixements dels estudiants
del Màster d’Emergències
Extrahospitalàries i dels alumnes
del curs d’Incidents de Múltiples
Víctimes i Catàstrofes. En
aquesta ocasió, l’acció
consisteix en simular un xoc
entre un vehicle i un tren i es
duu a terme a les instal·lacions
de Can Padró, a Sant Vicenç de
Castellet. Una cinquantena de
persones voluntàries fan de
víctimes simulades mentre que
una seixantena d’estudiants,
entre els quals es compten
bombers professionals, tècnics
d’emergències sanitàries,
infermers i metges, assumeixen
les tasques de rescat
i assistència.

Postgraus
MBA

Programes*

Alumnes

Salut

5

122

Empresa

10

67

Educació

2

33

TOTAL

17

222

Empresa

13

106

TOTAL

13

106

TOTAL

1

10

31

338

TOTAL (màsters, postgraus i MBA)
* Inclouen els programes d’acreditació d’institucions externes
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> La primera edició del
nou màster universitari
en Fisioteràpia del Sistema
Musculoesquetètic omple totes
les places disponibles. Es tracta
d’un programa en modalitat
semipresencial que utilitza les
TIC per fomentar l’aprenentatge
col·laboratiu entre estudiant,
professors i agents de salut.
La utilització d’entorns
virtuals permet un major
desenvolupament del treball
autònom, flexible, estratègic
i reflexiu, aspectes cabdals
per fomentar l’aprenentatge
al llarg de la vida.

> 14 podòlegs brasilers
participen en el Curs
d’especialització en Cirurgia
unguial que imparteix des de fa
14 anys el Centre Internacional
de Formació Contínua del
campus Manresa de la UVicUCC. El curs, que des d’aquest
any s’ofereix en format
semipresencial, inclou dues
sessions pràctiques de
dissecció.

ALUMNES DE MÀSTERS I POSTGRAUS PROPIS PER GÈNERE
Homes

Dones

Total

Màsters

56

166

222

Postgraus

36

70

106

MBA

6

4

10

98

240

338

TOTAL

CURSOS I ALUMNES EN FORMACIÓ CONTÍNUA
Tipus de curs

Cursos

Alumnes

Formació contínua en Salut

52

1.167

Formació contínua en Gestió empresarial

3

9

Formació contínua en Educació

7

274

Formació in company

21

286

Escoles d’emprenedors

2

22

Jornades

5

375

90

2.133

TOTAL
* Inclouen els cursos d’acreditació d’institucions externes

CURSOS I ALUMNES EN PROGRAMES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Programa
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Cursos

Alumnes
Homes

Dones

Total

FUB+GRAN

Persones majors de 55 anys

12

42

62

104

UniversiMés

Persones amb discapacitat
intel·lectual

2

15

19

34

14

57

81

138

Total

Centre Internacional
Formació Contínua

Col·lectiu

CAMPUS
PROFESSIONAL

El campus
professional amplia
la seva oferta amb
dos nous CFGS.

> El Campus Professional
estrena dos nous cicles
formatius de grau superior: un
d’Educació Infantil, especialitzat
en ciència i experimentació a
l’aula, i un altre d’Administració
i Finances, enfocat a la gestió
d’entitats i clubs esportius, que
s’imparteix conjuntament amb
Joviat Formació Professional
Integrada. Aquests dos cicles
se sumen al de Pròtesis dentals,
que ja s’impartia des del 2015.
> 134 estudiants de Cicle
Formatiu de Grau Superior
d’Educació Infantil de centres
de Manresa, Manlleu, Navàs
i Sabadell i del Grau en
Educació Infantil d’UManresa
participen en la primera edició
del Congrés sobre ciència a les
primeres edats organitzat pel
grau de Mestre d’Educació
Infantil de la Facultat de
Ciències Socials de Manresa i el
Campus Professional UManresa.

Els cicles
d’Educació Infantil
i d’Administració
i Finances s’afegeixen
al de Pròtesis Dentals.

CFGS

> Dènia Pérez, estudiant de
primer curs del Cicle Formatiu
de Tècnic en Pròtesis Dentals,
guanya el premi a la millor idea
empresarial REPTE 2 – Vida
Saludable pel treball Calendari
KIP. El premi, dotat amb 300
euros, forma part de la
convocatòria del XV Concurs
Idees Joves que convoca
l’Ajuntament de Manresa
a través del Centre de
Desenvolupament Empresarial
(CEDEM) per fomentar l’esperit
emprenedor entre els
estudiants de la capital del
Bages. En total, participen al
concurs 600 estudiants de
batxillerat i de cicles formatius
de centres educatius de
Manresa.

Curs

Homes

Dones

Total

1r

8

24

32

2n

5

20

25

Educació Infantil – Ciència
i experimentació

1r

0

21

21

Administració i finances – Gestió
d’empreses i clubs esportius

1r

5

6

11

18

71

89

Pròtesis Dentals

TOTAL

SERVEI D’IDIOMES

El Servei d’Idiomes
creix amb cursos
a mida per
a empreses.

Beques UManresa-FUBages

Alumnes beneficiaris

9.000 €

6

Cursos

Els encàrrecs de
traducció augmenten
tant els de clients
interns com els
d’externs
a UManresa-FUB.

Servei d’Idiomes 2018-2019

Alumnes

71

Homes

Dones

Total

292

508

800

ALUMNAT PER TIPUS DE CURS
Curs 2017-2018

Curs 2018-2019

Creixement

Cursos in-house

537

585

+5%

Cursos in-company

98

161

+64%

Cursos intensius d’estiu

63

54

-14%

698

800

+15%

TOTAL CURSOS

SERVEI DE TRADUCCIONS

CAMPUS
PROFESSIONAL

SERVEI D'IDIOMES
12

> Una seixantena de persones
assisteixen als cursos intensius
d’estiu del Servei d’Idiomes. La
majoria dels estudiants ho fan
per millorar el nivell d’anglès
mentre que una petita part
opta per introduir-se en
l’aprenentatge de l’alemany.

CURSOS D’IDIOMES

BEQUES PER A L’ALUMNAT DE CFGS
Quantia de les beques

> UManresa-FUB signa un
conveni de col·laboració amb
la Fundació Institut Confuci de
Barcelona (FICB). L’acord
expressa la voluntat de totes
dues institucions de col·laborar
en activitats culturals i docents
relacionades amb la llengua i la
cultura xineses dins l’àmbit
d’influència de la universitat.
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Traduccions 2017-2018

Traduccions 2018-2019

Encàrrecs de clients externs

4

10

Encàrrecs d’altres departaments de la FUB

7

26

TOTAL

11

36

OFICINA DE RELACIONS
INTERNACIONALS

Professorat i
alumnat de les dues
facultats participen
en visites i estades
internacionals.

> La directora institucional
dels programes de patologia
de la parla i del llenguatge de
la Universidad de Albizu, amb
campus a Puerto Rico, Miami
i Florida, Lizzette Roman, visita
UManresa en el marc dels
contactes per conèixer i establir
aliances amb la titulació del
grau interuniversitari en
Logopèdia. Durant la seva visita,
Roman va ser a la Clínica
Universitària per conèixer
la Unitat de Veu i els espais
de simulació.
> Professors del grau en
Podologia de la Facultat de
Ciències de la Salut de Manresa
participen a Sanremo en el
II Congrés italoespanyol que
organitzen la Società Italiana di
Podologia dello Sport, la Società
Italiana de Podologia
e Podoiatria i l’Asociación
Iberoamericana de Podología.
La participació del professorat
d’UManresa es concreta en la
presentació de casos clínics
aplicats a l’esport.

Una vintena
d’universitats d’altres
països mantenen
relacions estables
amb UManresa-FUB.

> El professor del grau de
Mestre en Educació Infantil de
la Facultat de Ciències Socials
de Manresa, Gabriel Lemkow,
assessora una escola bressol
de Budapest per posar en
marxa un espai similar al
Lab 0-6 per fomentar
l’acostament i l’aprenentatge
de l’experimentació i la ciència
entre els més petits. Lemkow
hi fa una presentació
teoricopràctica sobre el
Lab 0-6, els seus objectius i la
seva manera de treballar i ajuda
la llar d’infants a preparar
unes instal·lacions seguint
la metodologia i utilitzant
materials com els que hi ha
al centre d’UManresa.

Convenis amb universitats de la UE

20

Convenis amb universitats espanyoles

12

Convenis amb universitats d’altres països

4

ALUMNES EN PROGRAMES D’INTERCANVI - OUT
Erasmus

Sicue

Programa propi

Total

Logopèdia

3

0

0

3

Infermeria

5

2

3

10

Fisioteràpia

5

2

0

7

Podologia

0

0

0

0

ADE

3

0

0

3

Educació Infantil

5

2

0

7

TOTAL

21

6

3

30

ALUMNES EN PROGRAMES D’INTERCANVI - IN
Erasmus

Sicue

Programa propi

Total

Logopèdia

0

0

0

0

Infermeria

4

0

2

6

Fisioteràpia

2

2

0

4

Podologia

2

0

0

2

ADE

3

0

0

3

Educació Infantil

0

1

0

1

TOTAL

11

3

2
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ALUMNES QUE PARTICIPEN EN ESTADES DE PRÀCTIQUES INTERNACIONALS
Erasmus
França

323

Argentina

1

TOTAL

324

Oficina

Relacions Internacionals

14

15

RECERCA
I INNOVACIÓ

MOBILITAT I VISITES IN DE PROFESSORAT INTERNACIONAL
Estudis

Professorat
visitant

Universitat d’origen

País

Objectiu

Fisioteràpia

Catherine David

Assistance Publique
– Hôpitaux de Paris

França

Relacions
institucionals
i internacionals

ADE

Andrea Heissler

Hochschule für
Wirtschaft

Alemanya

Relacions
institucionals
i internacionals

Lizzette Alcaraz

Universidad
de Albizu

Puerto Rico

Relacions
acadèmiques

Gonçalo Leal

Universidad Católica
Portuguesa

Portugal

Col·laboració
acadèmica

Leticia San Martín,
Nelia Soto,
Paula Escalada

Universidad Pública
de Navarra

Espanya

Col·laboració
docent

Thomas McPoil

Regis University

Estats Units

Col·laboració
en projectes
de recerca

Armando Bega

Universidade
Anhembi Morumbi

Brasil

Col·laboració
acadèmica

Erasmus Hogeschool
Brussels & Visual
Academy of
Merksem

Bèlgica

Col·laboració
en el marc del
Lab 0-6

Graham Downes

Bath Spa University

Regne Unit

Col·laboració
en el marc del
Lab 0-6

Aishwarya
Krishnan

RCE – Wirtschafenuniversitat
fur Wien

Àustria

Col·laboració
en el marc de
programes
europeus

Logopèdia

Infermeria

Podologia

Larissa Segers
Bram Malisse

Educació Infantil

La producció
científica dels
investigadors
d’UManresa creix
un 30% entre el
2016 i el 2017.
Una trentena
d’investigadors
participen en algun
dels quatre grups
de recerca que acull
UManresa-FUB.

> La prova pilot del projecte
CAREGIVERSPRO-MMD finalitza
constatant la seva eficàcia en
permetre que afectats
d’Alzheimer i altres demències
i els seus cuidadors interactuïn.
També ha ajudat a reforçar les
relacions entre els cuidadors
i els professionals de la salut
i a cohesionar els equips de
professionals que atenen
aquesta tipologia de pacients.
La valoració final també
evidencia que cal millorar la
identificació de l’ecosistema
que hi ha al voltant de la
demència, perquè, sovint, les
persones que estan cuidant
acaben emmalaltint a causa de
la situació que els toca viure.
> 03-05-2019. Andrew Funk,
president de #Homeless
Entrepreneur, explica el seu
projecte nascut de la seva
pròpia experiència com a sense
sostre a UManresa, en el marc
de la Setmana Digital, l’e-week
de la UVic-UCC. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és ajudar
persones afectades pel
fenomen del sensellarisme
a sortir d’aquesta situació.

MOBILITAT I VISITES OUT DE PROFESSORAT PROPI
Estudis

Professorat

Universitat de destí

País

Objectiu

ADE

Jordi Franch

Vaasan
Ammattikorkeakoulu

Finlàndia

Erasmus docència

Infermeria

Daniel García

University College
South Denmark

Dinamarca

Erasmus formació

Podologia

Xavier Ortas

Universitat La
Sapienza de Roma

Itàlia

Congrés

Educació Infantil

Gabriel Lemkow

Erasmus Hogeschool
Brussels

Bèlgica

Docència

Educació Infantil

Gabriel Lemkow

Visual Academy of
Merksem and Uban
Education

Bèlgica

Assessorament
en la creació d’un
espai Lab

Oficina

Relacions Internacionals

> Un espai web neix per fer
difusió dels objectius, l’activitat
i els resultats dels Grups de
Recerca Emergents d’UManresa.
Aquests grups, reconeguts
recentment amb el segell SGR

Àrea

Recerca i Innovació
16

> La producció científica
generada per investigadors
vinculats a UManresa-FUB
s’incrementa en un 30%, segons
les dades del darrer informe de
l’Observatori de Recerca de la
Catalunya Central (ORCC) per
al 2017, en relació amb les
dades de l’anterior del 2016.
UManresa-FUB, amb un total de
22 publicacions, se situa amb
un 3 en l’índex h5, una mesura
de producció científica que
combina qualitat i quantitat,
integrant la quantitat de
publicacions amb el nombre
de vegades que s’han citat
dins d’un període de 5 anys.
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que atorga la Generalitat, són
Gribipofet (Grup de recerca
i innovació en podologia,
biomecànica, fisioteràpia
i exercici terapèutic);
Grindossep, coliderat amb la
Fundació Althaia, (Grup de
recerca en innovació docent,
simulació i seguretat del
pacient) i Grenea (Grup de
Recerca en educació,
neurociència, experimentació
i aprenentatge).
> El projecte CAREGIVERSPROMMD es presenta a Healthio,
el certamen dedicat a les
innovacions en sanitat.
Consisteix en la creació d’una
plataforma social TIC adaptada
a les persones que pateixen
demència i a les persones que
en tenen cura.
> Andrea Coda, Ph.D Paediatric
Rheumatology, BSC Podiatry,
professor lector de l’escola
de ciències de la Salut de la
University of Newcastle
(Austràlia) i professor
col·laborador dels estudis
de Podologia de la Facultat de
Ciències de la Salut de Manresa,
presenta els projectes de
recerca en els quals treballen
conjuntament les dues
institucions. Un d’ells és
interactiveclinics, una
plataforma que permet
monitoritzar diversos
paràmetres clínics validats per
professionals de la salut de les
dues universitats; un altre és
Share incircle, pensat per
avaluar l’ecosistema que es
crea al voltant d’una persona
dependent i per donar resposta
i intervencions directes a
persones amb Alzheimer;
finalment, n’hi ha un tercer,
l’ehealthinking, una iniciativa
que engloba accions per
promoure l’impuls a la
tecnologia en el sector
salut.

GRUPS DE RECERCA UMANRESA PER ÀREA DE CONEIXEMENT

Ciències mèdiques i de la salut

Ciències socials

Àrea de
coneixement

CONVOCATÒRIA INTERNA D’AJUDES PER A L’IMPULS DE LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA

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

Projectes de recerca aprovats

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

34 PDI involucrat en els projectes de recerca

Grup de Recerca en Salut Pública

4.376 hores de PDI destinades a recerca

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

30.000 € destinats al finançament dels projectes

Investigadors
UManresa

Nombre de grups

Investigadors
d’altres institucions

Homes

Dones

Homes

Dones

Àmbit

Activitat

Sensibilització

Conferències

8

Escoles d’emprenedoria

2

Projectes assessorats

19

Empreses creades

3

3

10

16

9

11

Formació

Ciències socials

1

2

5

1

2

Suport i consultoria

12

21

10

13

4

33

7 projectes nous

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA

Ciències mèdiques
i de la salut

TOTAL

8 projectes de continuïtat

23

PUBLICACIONS INDEXADES
Total 2017

Total 2018

WoS

7

17

Emerging Source Citation Index

2

0

SCOPUS

10

15

Àrea

Recerca i Innovació

18

19

Total

CISARC

El CISARC amplia
instal·lacions
i dedica 1.000 m2
a la simulació.
Les obres al CISARC
adeqüen 8 unitats
de simulació que es
poden convertir en
més de 50 escenaris
diferents.

> La segona planta de la CU+
es remodela a fons per acollir
1.000 metres quadrats d’espai
dedicats a la simulació. Una
inversió d’un milió d’euros
permet adequar unes
instal·lacions amb vuit unitats
de simulació que podran
funcionar simultàniament i que
es poden convertir en més de
50 escenaris diferents,
en funció de les necessitats
formatives. Cada unitat està
formada per un escenari
simulat, una zona per a
l’observació directa i debriefing
i una zona de control. Aquestes
8 unitats poden acollir fins a
120 persones fent formació
de manera simultània sota la
supervisió d’un equip integrat
per una quinzena de
professionals de diferents
disciplines.
> Elfi Verstraeten, responsable
de la línia de simulació per
a infermeria de l’empresa
especialitzada Laerdal, visita
les instal·lacions del Centre
Internacional de Simulació
i Alt Rendiment Clínic (CISARC).
La trobada serveix per conèixer
com es treballa la simulació a
UManresa tant en el grau com
en la formació contínua. També
s’aprofita per establir contacte
amb el grup de recerca
i la Càtedra de Simulació
i Seguretat del Pacient de la

UVic-UCC i explorar diferents
possibilitats de col·laboració en
l’àmbit de la recerca.

ACTIVITAT DE SIMULACIÓ ALS GRAUS D’UMANRESA
Grau

> Professionals de Metges
Sense Fronteres participen
a la jornada «Simulation in
MSF Operations», destinada
a introduir les bases de la
simulació com a metodologia
d’aprenentatge. Durant la
jornada, aquests professionals
treballen a les instal·lacions del
CISARC amb diferents casos
clínics relacionats amb l’activitat
d’aquesta ONG a partir de la
metodologia de la simulació.

Infermeria

> Simulació i restauració es
donen la mà durant una jornada
celebrada a UManresa-FUB en
el marc del III Congrés Català
de la Cuina. El Centre
Internacional de Simulació
i Alt Rendiment Clínic (CISARC)
prepara diferents activitats que
posen de manifest el potencial
de la simulació per millorar la
capacitació del personal de
sala dels restaurants, al mateix
temps que subratlla el gran
impacte que té la feina
d’aquests professionals en
l’èxit empresarial dels negocis
de la restauració.

81

Pràcticum I, III, IV i VII
Bases teòriques de la infermeria
Comunicació terapèutica
Bases nutricionals i dietètica
Cures infermeres en atencions de salut I i II
Cures infermeres al malalt crític
Atenció integrada

28

96

Podologia

13

13

Pràcticum II
Psicologia

Logopèdia

5

11

Anatomia i fisiologia dels òrgans
de la parla i l’audició
Pràcticum II

9

Organització i Gestió Empresarial
Introducció al Dret
Academic Skill for Business Administration,
Fonaments de Màrqueting
International Communication
Gestió del Talent
Gestió Integral
Cross Cultural Studies

43

122

Habilitats d’investigació clínica I
Lectura crítica
Estructura i funció del cos humà I, II i III
Genètica
Base clínica humana
Bases del procediment diagnòstic
i terapèutic
Medicina social i habilitats de comunicació
Biologia
Bioquímica

1

1

114

333

Medicina

TOTAL

21

Assignatures

Fisioteràpia

Mestre
d’Educació
Infantil

20

16

Nombre
de sessions

Fonaments de la fisioteràpia
Cultura, societat i salut
Anatomia
Valoració i diagnòstic I i II
Pràcticum I, II i III
Atenció clínica integral

ADE

Centre Internacional
de Simulació i Alt
Rendiment Clínic

Nombre
de casos

8

Psicologia de la primera infància

LAB 0-6

El Lab 0-6 exporta
el seu coneixement
en promoció de la
ciència a les primeres
edats.

> El grup de recerca GRENEA,
coordinat per la directora del
grau en Mestre d’Educació
Infantil de la Facultat de
Ciències Socials del campus
Manresa de la UVic-UCC,
Montserrat Pedreira, assessora
el Museu Nacional de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya per
posar en marxa l’«Explora 0-6»,
un espai d’experimentació
pensat per a infants de 0 a 6
anys, en què juguen amb
diversos materials i aparells
per experimentar en els
àmbits científic i tècnic.
> El Lab 0-6 i els estudis de
Mestre d’Educació Infantil de la
Facultat de Ciències Socials de
Manresa col·laboren amb el
Centre de Recursos Pedagògics
Específics de Suport a la
Innovació i la Recerca Educativa
(CESIRE) per crear dues caixes
amb propostes didàctiques per
treballar la ciència a l’etapa
educativa dels 0 als 6 anys.
El CESIRE desenvolupa la caixa
«Ésser viu», que pretén provocar
reflexió i converses sobre què
distingeix els éssers vius dels
inerts, mentre que els docents
i investigadors d’UManresa
creen la caixa «Aire-vent», amb
material pensat per generar
experiències i reflexions sobre
els diferents efectes i usos
de l’aire sigui en repòs o en
moviment. Les caixes es posen
a disposició dels centres
d’ensenyament de tot Catalunya
en condicions de cessió
gratuïta.

Creix l’interès
internacional pel
treball que es fa
al Lab 0-6.

22

> El Lab 0-6 és un dels casos
d’estudi que apareixen en la
tercera edició del manual
Teaching Science and
Technology in The Early Years
(3-7), publicat per l’editorial
britànica Routledge. L’aportació
del Lab 0-6 al llibre fa referència
al funcionament de l’espai de
ciència i també a una proposta
de geologia. El manual tracta de
les extraordinàries capacitats
dels infants com a científics,
dissenyadors i tècnics i de
com es pot potenciar el seu
aprenentatge. La participació
en aquesta publicació és
resultat dels contactes
internacionals que manté l’equip
de docents i investigadors del
grau en Mestre d’Educació
Infantil de la Facultat de
Ciències Socials de Manresa.

ESCOLES I INFANTS QUE HAN CONEGUT EL LAB 0-6
Escoles

Infants

Visites al Lab 0-6

122

6.292

Lab sobre rodes

105

5.122

TOTAL

227

11.414

FAMÍLIES QUE HAN VISITAT EL LAB 0-6
Visitants

> Els investigadors del
Lab 0-6 enceten una línia
de col·laboració amb les
professores Lori Caudle
i Cathy Grist de la University
of Tenessee i la University of
Western Carolina (EUA) per
establir una recerca
comparativa sobre el paper de
l’adult en espais de ciència per
a infants de 0 a 6 anys.

Infants

877

Acompanyants

1.180

SESSIONS DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL LAB 0-6
Participants

23

Ubicació

Formació a mestres en l’espai del Lab 0-6

436

Lab 0-6 (Manresa)

Formació a mestres en altres entorns

520

Falset, Mallorca, Barcelona,
Sevilla, Badalona, Terrassa,
Azcoitia, Menorca, Banyoles

CLÍNICA
UNIVERSITÀRIA

La CU+ ofereix serveis
de salut a mida per a
les empreses.

> Professionals del servei
de Fisioteràpia de la Clínica
Universitària d’UManresa-FUB
col·laboren amb Càritas
Manresa en la formació
d’usuaris en risc d’exclusió.
Els fisioterapeutes imparteixen
un taller sobre ergonomia
i esquena saludable a 14
persones usuàries
d’aquesta entitat.
> El servei de Logopèdia de la
Clínica Universitària imparteix
un taller a un grup de
treballadores del call center
de l’empresa de Sant Fruitós de
Bages, Bastos Medical. El taller
ensenya les persones que
atenen les trucades com tenir
cura de la veu per prevenir
lesions i trastorns i com millorar
les habilitats vocals al lloc
de treball.

Escànners 3D
completen la dotació
tecnològica del servei
de Podologia.

> La Clínica Universitària ofereix
diferents propostes d’activitat
física per promoure els hàbits
de vida saludables tant entre
la comunitat universitària com
entre el públic en general.
Inclou, entre d’altres, grups
d’exercici físic de diferents

nivells, un grup de prevenció de
lesions, un grup per a persones
afectades de Pàrkinson, un grup
d’abdominals hipopressius, un
grup de control motor i un altre
per a persones que vulguin
sortir a córrer en grup.

SERVEI DE LOGOPÈDIA

> La Clínica Universitària
incorpora aparells d’escànner
3D amb sensors de profunditat
i col·labora amb l’empresa
francesa ScientiFeet, dedicada
al disseny i la fabricació de
suports plantars amb impressió
3D per sintetització de pols de
poliamida. Aquesta tecnologia
es posarà a disposició dels
professionals del centre perquè
els utilitzin per dissenyar
tractaments per als pacients
i usuaris del servei de Podologia.
També hi tindrà accés l’alumnat
del grau en Podologia de la
Facultat de Ciències de la Salut
de Manresa. El funcionament
d’aquests aparells s’inclourà
en el programa formatiu dels
alumnes de l’assignatura
d’Ortopodologia Clínica.

Visites

Sessions

Atenció privada

58

1.541

1.599

Servei públic CatSalut Bages-Solsonès

624

7.854

8.478

Prestació de serveis a tercers

—

450

450

Tallers de veu a empreses

(7)

84

682

9.929

TOTAL

Total actes

84
10.611

SERVEI DE PODOLOGIA
Exploracions

Quiropòdies

Suports
plantars

Visites i cures
Pre/post

Cirurgies

Total
actes

Servei de
podologia CU+

1.164

2.185

516

150

34

4.049

Prestació de
serveis a tercers

—

2.799

—

854

105

3.758

1.164

4.984

516

1.004

139

7.807

TOTAL

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Visites/Sessions

Participants tallers / sessions grupals

Total

1.600

2.730

1.150

SERVEI DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ
Visites

Sessions grupals / Tallers

17

Total

84

101

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Visites
96

Total
96

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

Exploracions

Escoles

891

1.128

17

Escola Llissach (Santpedor)

12

12

1

Escola M. de Déu de La Gleva

15

15

1

918

1.155

19

Manresa

TOTAL

24
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NEIX
LA FUB3

L’activitat teoricopràctica
dels estudis de Fisioteràpia
es trasllada a les noves
instal·lacions del recinte de
l’antic edifici de l’Escorxador,
a partir del mes de febrer del
2019. El recinte FUB3 està
format per dos dels pavellons
de l’edificació modernista i per
un edifici de nova construcció
que han incrementat la
superfície universitària en
3.572 metres quadrats.
Les obres han suposat
una inversió 3 milions d’euros,
finançats amb recursos propis.
Les noves instal·lacions donen
resposta a les necessitats de
creixement del campus
Manresa a causa de la
incorporació dels estudiants
de Medicina i de l’increment
de l’activitat de simulació que
es concentra a les instal·lacions
del CISARC, a la Clínica
Universitària.
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LA FUB3 EN XIFRES
> 3.572 m2 d’obra d’urbanització
> 2,7 M€ per a la construcció
dels nous espais i 145.000 €
en mobiliari
> Durada de la intervenció:
18 mesos
> Intervencions: adequació d’un
pavelló i dos mòduls de planta
baixa, construcció d’un edifici,
urbanització del pati i de l’espai
lliure a l’avinguda Universitària
> Espais: 5 mòduls/edificis,
11 aules, 2 sales de reunions,
1 gimnàs, despatxos i espais
de treball
> 9 punts de treball per a
professorat, 528 punts de
formació teoricopràctica.
> Gimnàs per a 90/100
persones.
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254.047 € invertits en
accions i projectes de
responsabilitat social
universitària.

RESPONSABILITAT
SOCIAL
UNIVERSITÀRIA

UNIVERSITAT, SALUT,
EDUCACIÓ I EMPRESA

UNIVERSITAT I CIUTAT

UNIVERSITAT
I CONEIXEMENT

UNIVERSITAT I OPORTUNITATS
SOCIALS

UNIVERSITAT
I QUALITAT DE VIDA

OBJECTIU
Fer suport a projectes i entitats
que treballen en l’àmbit de la
salut

OBJECTIU
Contribuir a l’extensió de valors
positius per a la riquesa humana
i social a Manresa i el Bages

OBJECTIU
Posar el coneixement generat
a la universitat al servei de la
societat

OBJECTIU
Contribuir a la millora de la
qualitat de vida i al benestar
de les persones

> Donatiu a Fundació Sant Joan
de Déu
> Donatiu a Metges sense
fronteres
> Donatiu a Associació de
Familiars de Malalts d’Alzheimer
> Marató universitària de
donació de sang

> Premi Sèquia
> Diàlegs pel futur

> Projecte HUMÀnresa
> Tallers de salut solidaris
> Accions integradores
> Lab 0-6 solidari
> Lab sobre rodes solidari
> Projecte «Art, mestres
i creació»
> Projecte «Jardins de Llum»

OBJECTIU
Fer suport a entitats socials que
treballen per oferir oportunitats
a col·lectius socialment
vulnerables

OBJECTIU
Fer suport a projectes i entitats
que treballen en l’àmbit de
l’educació
> Publicació dels millors treballs
de recerca de batxillerat del
Bages
OBJECTIU
Fer suport a projectes i entitats
que treballen en l’àmbit de la
promoció econòmica local

OBJECTIU
Contribuir a la millora de l’espai
públic
> Urbanització d’espais públics
a l’àrea universitària
> Recuperació de patrimoni
arquitectònic (FUB3)

> Programa de beques de
col·laboració social
> Compra de cors de xocolata
solidaris a Càritas
> Donatiu a Fundació Convent
de Santa Clara
> Donatiu a Fundació
Invulnerables

> Serveis assistencials solidaris

OBJECTIU
Fer suport a projectes de
promoció de la ciutat
> Transèquia
> Fira Mediterrània
> Francophonie
> Cicle de conferències
escèniques «Manresa des
d’una altra mirada»

> Beques FUB-UManresa al
Premi Iniciatives de
Desenvolupament Empresarial

L’habilitació de l’espai FUB3 s’ha fet a l’antic recinte
modernista de l’Escorxador. La intervenció ha permès
recuperar patrimoni arquitectònic protegit de la
Ciutat.
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La Comunitat de Sant’Egidio de Manresa va rebre el
Premi Séquia 2019, en la categoria de col·lectius.
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L’empresari Sebastià Catllà va ser reconegut amb el
Premi Séquia 2019, en la categoria de persones.

LA UNIVERSITAT
COMPROMESA AMB EL
TERRITORI I LES PERSONES

MÉS FUB

vinculades amb la ciència per
tal de fomentar les vocacions
científiques entre les nenes.
Amb el títol de «Dones i
ciència», ha elaborat uns
plafons amb dues fotografies
de cada dona a cada un: una
de quan eren petites i una
altra d’actual en un entorn
professional. Es completen
amb una reflexió personal de
cadascuna sobre la vocació que
les ha dut a dedicar-se a la seva
professió.

> Sensibilitzar a diferents
públics sobre l’existència de
les violències sexuals en tots
els àmbits és l’objectiu de
l’exposició «Violències sexuals
segons el paradigma de les
violències de gènere, infermeria
i disseny gràfic», que acull el
vestíbul de l’edifici FUB1 durant
el març de 2019.
> L’enginyer en
telecomunicacions, director
de l’empresa Casiopea Robotics
i president de la Fundació
Educa Bot, Carles Soler, fa la
conferència inaugural de la
setena edició del programa
FUB+GRAN, per a persones
majors de 55 anys. La
conferència de Soler duu
per títol «Intuint el futur. Què
veiem més enllà de la boira
tecnològica».
> UManresa-FUB s’incorpora al
comitè científic organitzador de
la 28ena edició de les Jornades
de Medicina, Esport i Salut. Se
celebren entre el 25 i el 26
d’octubre a les instal·lacions
universitàries i a les de l’Ateneu
Les Bases i inclouen activitats
teòriques i pràctiques que
compten amb aportacions de
ponents de reconegut prestigi
en el món de la medicina
i l’entrenament esportiu.
> És imprescindible que hi
hagi una bona coordinació i
comunicació entre els diferents
professionals que estan en
contacte amb els infants amb
malalties minoritàries, tant per
al benestar dels nens com per
donar suport i ajudar les seves
famílies. Aquesta és la principal
conclusió de la taula rodona
«Un dia a la vida de la Ivet.
El treball interdisciplinari
en l’atenció de malalties
minoritàries» que compta amb
la participació d’Elisabeth Perés
i Fortunat Melús, pares d’una
nena que pateix MSD, una
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malaltia minoritària
degenerativa que hores d’ara
no té cura, i impulsors d’una
fundació per recaptar fons
per a la investigació en teràpia
gènica. Els diferents estudis
d’UManresa organitzen
conjuntament aquesta xerrada.
> Tres estudiants del Grau
de Mestre en Educació Infantil,
Anna Álvarez, Laia Jané i Mireia
Pujol, publiquen el llibre titulat
Així soc jo. Tan fràgil com les
ales d’una papallona. Es tracta
d’un conte que té com a finalitat
donar a conèixer l’epidermòlosi
bullosa, una malaltia minoritària,
coneguda també com «Pell de
papallona». Aquestes tres
estudiants han elaborat i
publicat el conte en el marc de
les Accions Integradores, que
formen part del currículum dels
estudis. Es van inspirar en el cas
real d’un nen que fa tercer de
primària a l’Escola Sant Ignasi
de Manresa, afectat per aquesta
malaltia.
> El Lab 0-6 promou una mostra
per donar visibilitat a vuit dones
del territori que s’han dedicat
professionalment a activitats

> Uns 30 estudiants francesos
d’UManresa col·laboren amb
l’escola La Salle de Manresa per
ajudar estudiants d’aquest
centre a comprendre i
aprofundir en la cultura
francesa. Aquesta col·laboració
es concreta en el marc del
crèdit Diàlegs entre la cultura
francesa i la cultura catalana,
durant el qual estudiants
francesos ofereixen un servei
de conversa en francès.

LA UNIVERSITAT SALUDABLE
I SOLIDÀRIA

LA UNIVERSITAT FOCUS DE
CONEIXEMENT I CULTURA

> UManresa celebra la Setmana
Saludable del 8 al 12 d’abril de
2019 amb l’objectiu de
promoure hàbits de vida que
contribueixin a millorar la
qualitat de vida de les persones
que integren la comunitat
universitària.

> Ciència des del néixer. 49+1
propostes de lliure elecció
és el títol del llibre publicat per
l’editorial Graó i elaborat per
persones vinculades al grau en
Educació Infantil de la Facultat
de Ciències Socials de Manresa
i al Lab 0-6. L’obra planteja
propostes perquè les escoles
i els docents de l’etapa infantil
construeixin espais de ciència
per fomentar l’aprenentatge i
mantenir l’atractiu i la fascinació
que els infants senten pels
fenòmens del món natural. La
redacció del llibre s’emmarca en
el treball del Grup de Recerca
en Educació, Neurociència,
Experimentació i Aprenentatge.

> 100 persones donen sang
en el marc de la novena edició
de la Marató Universitària de
Donació de Sang que organitza
el Banc de Sang i Teixits a les
instal·lacions universitàries.
> El programa Universitat
Saludable d’UManresa participa
a la primera edició del Taller
Fòrum Vives d’Universitats
saludables que se celebra
València. Es tracta d’una
trobada convocada amb
l’objectiu de definir un model
estratègic de referència
d’universitats saludables
i sostenibles.

> Un centenar de persones
participen a la tercera jornada
interuniversitària sènior. Hi
assisteixen estudiants dels
programes i aules de la gent
gran de la UVic-UCC (campus
Vic i Manresa) i de les de la
Universitat d’Andorra i la
Universitat de Lleida. La
trobada, a l’Aula Magna de la
UVic, inclou tres conferències,
totes a l’entorn de la bioètica i
de la pregunta «De què parlem
quan parlem d’autonomia?».
> El doctor en farmàcia i
president de la Fundació Uriach
1838, Joan Uriach, i l’escriptor
i periodista Genís Sinca,
conversen sobre «L’experiència
ja no és un valor?», en una
xerrada organitzada pel
col·lectiu 3Ct, del qual forma
part la FUB. La conversa entre
el farmacèutic i l’escriptor se
centra en l’aportació de la
gent gran a la societat actual.
> L’espai Memòries del Museu
Comarcal de Manresa exposa
el resultat del projecte «Néixer
a Manresa. Memòria, art,
pedagogies». La mostra és
fruit de diferents activitats
adreçades a explicar i a posar
en valor l’experiència de néixer
i inclou intervencions
documentals i artístiques
treballades per alumnes del
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LA UNIVERSITAT OBERTA
AL MÓN

grau de Mestre d’Educació
Infantil sobre l’embaràs, la
maternitat/paternitat, la pèrdua
i el dol, i cançons de bressol.
L’exposició es completa amb les
aportacions dels artistes Irene
Pérez, Dolors Puigdemont i Marc
Sellarès, així com amb el treball
sobre la gestació dut a terme
per estudiants de mestre
d’UManresa a l’Escola
Cooperativa El Puig
d’Esparreguera. Gabriel
Lemkow, professor dels
estudis d’Educació Infantil,
comissaria l’exposició.
> Mariona Porta i Georgina
Molero de l’Institut El Cairat
d’Esparreguera, Ariadna Verdú
del Col·legi Maristes Sants - Les
Corts i Marta Madrid, de La Salle
Manlleu, són les guanyadores
de la 18 edició dels Premis
UManresa a Treballs de Recerca
de Batxillerat. Porta i Molero
guanyen el primer premi de la
modalitat de Ciències de la
Salut, patrocinat per Catalana
Occident, amb el treball titulat
«Elaboració d’un complex
bioindicador colorimètric per
evitar el malbaratament
d’aliments a les nostres llars». El
jurat de la modalitat d’Educació,
patrocinada per Control Group,
atorga el primer premi al treball
d’Ariadna Verdú, del Col·legi
Maristes Sants - Les Corts, pel
treball titulat «Under advertising
stereotypes». Finalment, en la
modalitat d’Economia i
Empresa, patrocinada per
DENSO, la guanyadora és Marta
Madrid, pel treball titulat «Smart
Cities: les ciutats del futur».
> La coral universitària es
consolida amb dos cors
diferents: un d’estudiants
universitaris i un altre integrat
per alumnes del programa
FUB+GRAN. El primer debuta
davant del públic en l’acte de
lliurament del Premi Sèquia
2019, al Museu de la Tècnica
de Manresa. El segon, amb
més recorregut, fa diverses
actuacions dins i fora de la
universitat, al llarg del curs.

> La FUB i el Bàsquet Manresa
presenten la International
Manresa Basketball Academy
(IMBA), un programa de
formació per a jugadors i
jugadores que vulguin prepararse per integrar-se en equips de
l’elit mundial del bàsquet. El tret
distintiu d’aquesta proposta és
la inclusió d’itineraris de
formació acadèmica per
completar la preparació física
i tecnicoesportiva, una
combinació difícil de trobar en
altres iniciatives similars, tant a
l’estat espanyol com a la resta
del món. A més, la formació
acadèmica té reconeixement
universitari.
> Les direccions generals de la
Fundació Universitària del Bages
i de la Fundació Sant Andreu
Salut participen com a ponents
en un seminari internacional
sobre atenció sociosanitària
a la dependència a Santiago
de Chile. La visita al país andí
serveix, també, per tancar els
acords que han de permetre
impartir un màster sobre
Atenció a la Gent Gran
(Magister de Atención al Adulto
Mayor) conjuntament amb entre
el campus Manresa de la UVicUCC i la Universidad de San
Sebastián (USS) de Xile.
Aquesta iniciativa no és l’única
que vincula les dues institucions
universitàries, que també
col·laboren en matèria de
mobilitat tant d’alumnes com
de professorat en l’àmbit de la
Infermeria.

ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

02-10-2018
Els 37 alumnes del programa
UniversiMÉS reben les beques
que fan possible que la formació sigui gratuïta per a tots ells.
El lliurament dels ajuts es fa en
un acte que compta amb la
presència dels estudiants i les
seves famílies, el membre del
Patronat de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Joan
Badia, el director general de la
Fundació Universitària del
Bages, Valentí Martínez,
el director territorial de BBVA
Catalunya, Xavier Llinares, i la
vicepresidenta d’Ampans,
Judit Bosch.

19-10-2018
UManresa-FUB celebra l’acte de
graduació dels 328 estudiants
de la promoció 2018. 287 han
completat la seva formació a la
Facultat de Ciències de la Salut
de Manresa i 41 a la de Ciències
Socials. La cerimònia també
inclou els 21 alumnes que
finalitzen els seus estudis de
Tècnic Superior en Pròtesis
Dentals del Campus
Professional UManresa.

26-10-2018
La Fundació Educativa
Dominiques de l’Anunciata Pare
Coll (FEDAC) i la FUB acorden
treballar conjuntament per
desenvolupar programes de
formació per a la millora de la
innovació pedagògica. També
es proposen impulsar la creació
d’un programa de transició
universitat-empresa destinat a
potenciar la formació inicial dels
mestres i la incorporació al món
laboral.
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29-10-2018
Fundación MAPFRE i la
Fundació Universitària del Bages
signen un conveni de
col·laboració en activitats
específiques per posar en
marxa programes d’inserció
laboral adreçats a col·lectius de
persones amb discapacitat
intel·lectual i/o malalties mentals
en el marc del programa «Junts
ho podem fer-Juntos Somos
Capaces», impulsat per
Fundació MAPFRE.

06-11-2018
La delegada territorial de la
Catalunya Central del Govern
de la Generalitat, Alba Camps,
visita les instal·lacions del
campus Manresa de la UVicUCC per conèixer de primera
mà la institució universitària.

07-11-2018
La FUB distribueix un total
de 84.000 € en beques de
col·laboració per a alumnes, un
8,3% més que el curs anterior.
Els ajuts arriben a 48 estudiants
de grau i de cicles formatius de
grau superior. Participen en el
lliurament d’aquestes beques el
director general de la Fundació
Universitària del Bages, Valentí
Martínez, el director de banca
d’institucions de Catalunya de
CaixaBank, Joaquim Macià, la
vicerectora del Campus
Manresa de la UVic-UCC
i degana de la Facultat de
Ciències Socials, Sílvia Mas, i el
director de banda d’institucions
– DT Catalunya Central de
CaixaBank, Antoni Noguera.
CaixaBank contribueix amb un
total de 30.000 € a la dotació
d’aquests ajuts.

13-11-2018
La UVic-UCC presenta els
resultats de la matrícula 20182019 en una roda de premsa al
campus Manresa.

13-12-2018
Joaquim Maria Puyal
comparteix el seu mestratge
com a comunicador a la
conferència escènica Manresa
Cor de la Universitat. Es tracta
de l’última del cicle «Manresa
des d’una altra mirada» en el
qual la FUB col·labora en
qualitat d’entitat ambaixadora.
Puyal compta amb la
complicitat d’un grup
d’estudiants dels campus
Manresa i Vic de la Universitat
de Vic – Universitat Central de
Catalunya per escenificar una
classe sobre com comunicar
de manera eficaç davant de les
gairebé 800 persones que
omplien el teatre Kursaal de
la capital del Bages.

17-12-2018
200 nens i nenes fins als 6 anys
participen en la vuitena edició
de la Fira d’Experimentació al
Museu de la Tècnica de
Manresa. L’activitat serveix
perquè les estudiants del grau
en Mestre d’Educació Infantil
posin a prova amb nens i nenes
les propostes creades en el
marc de l’assignatura «Didàctica
del coneixement del medi».
Hi participen 30 alumnes amb
onze propostes. A més dels
treballs de les alumnes, també
hi havia propostes procedents
del Lab 0-6.

31-01-2019
El nou rector de la Universitat
de Vic – Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC), JosepEladi Baños, pren possessió
del càrrec en una cerimònia
solemne en una Aula Magna
de la UVic-UCC plena a vessar.
L’acte se singularitza amb la
signatura del document
d’acceptació en presència de la
presidenta del Patronat de la
Fundació Universitària Balmes,
Anna Erra, i del president de la
Generalitat, Joaquim Torra, que
també l’han signat. Torra posa la
medalla al rector renovada amb
un nou disseny del joier Jordi
Sala i el dissenyador Ton
Granero.
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26-02-2019
L’empresari Sebastià Catllà
i la Comunitat de Sant’Egidio
recullen els premis individual
i col·lectiu de la tercera edició
dels Premis Sèquia, un guardó
que lliuren la Fundació Aigües
de Manresa – Junta de la Sèquia
i la Fundació Universitària del
Bages-UManresa amb l’objectiu
de fer un reconeixement públic
a persones i institucions que
treballen amb actitud positiva
i constructiva en benefici del
progrés de la societat
manresana i que són
continuadors de l’esperit dels
impulsors de la Sèquia.
27-02-2019
El director general de la FUB,
Valentí Martínez, i el director
general d’Althaia, Manel Jovells,
signen un acord de
col·laboració per formar els
professionals de la infermeria de
nova incorporació. L’objectiu és
que coneguin tant la institució
sanitària com el lloc de treball
al qual s’incorporen. La direcció
d’Infermeria d’Althaia i la
Fundació Universitària del Bages
com a campus Manresa de la
UVic-UCC impulsen
conjuntament aquesta
formació. Aquest curs, acreditat
per la UManresa-FUB, permet
fer un acompanyament reglat
des del món acadèmic al
laboral.

01-03-2019
Cinc anys després de la
signatura del contracte
federatiu entre la FUBalmes i la
FUBages per a la creació d’una
estructura universitària
federada, els presidents de les
dues fundacions, l’alcaldessa
de Vic, Anna Erra, i l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, signen
la renovació de l’acord de
federació que estableix una
durada indefinida de la relació
entre les dues entitats que ha
suposat la creació de la
Universitat de Vic – Universitat
Central de Catalunya (UVicUCC). L’acte se celebra a la
Conselleria d’Empresa
i Coneixement.

14-03-2019
Els estudiants del programa
UniversiMÉS visiten el Parlament
de Catalunya, dins de les
activitats destinades a conèixer
el funcionament de les
institucions catalanes. El
president del Parlament, Roger
Torrent, els rep i els explica com
s’organitza i quines són les
funcions de la cambra catalana.
22-03-2019
La Dra. Carme Gomar accepta
la proposta de dirigir la càtedra
de simulació i seguretat del
pacient. La càtedra va néixer,
el juny de 2018, sobre el
substrat de la feina feta per
moltes persones durant molt
de temps. La direcció de la
Dra. Gomà ha de permetre fer
un salt endavant i posar en
valor tot aquest bagatge.
Funcionalment, la càtedra
pivotarà al voltant de diferents
facultats i d’altres càtedres de la
UVic-UCC i també del CISARC,
centre d’innovació en simulació,
ubicat al campus Manresa.

ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

01-04-2019
UManresa-FUB presenta la seva
nova borsa de treball online. Es
tracta d’un servei que ofereix la
institució universitària a
estudiants i a persones que han
completat la seva formació
universitària a UManresa per
posar-los en contacte amb les
empreses. Està connectada
a una gran xarxa d’universitats
i empreses de tot el món, de
manera que permet accedir
a ofertes tant de l’entorn
immediat com d’àmbit
internacional.
12-04-2019
Mútua Intercomarcal reconeix la
Fundació Universitària del Bages
amb dos diplomes d’eficiència.
El primer, el certificat zero
accidents, per les bones
pràctiques preventives i per
no haver registrat cap accident
laboral durant l’any 2017. El
segon, el certificat a la gestió de
l’absentisme, reconeix la cultura
de seguretat, salut i benestar
que fan que la institució
universitària tingui un índex
pràcticament nul d’absentisme
laboral produït per baixes, molt
per sota de la mitjana catalana.
El lliurament dels
reconeixements es va fer en
el decurs de la jornada Bonus
2019.
02-05-2019
David Moreno, fundador
d’Horror Box i Horrorland,
enceta el cicle de conferències
del grau en ADE de la Facultat
de Ciències Socials de Manresa
sobre negocis disruptius.
En la seva xerrada, titulada
«Horrorland, el negoci de la
por», Moreno diu que l’èxit
d’Horrorland, el primer scream
park del sud d’Europa, és el
resultat de «seguir més el cor
i l’instint que el raonament».
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25-05-2019
Els estudis de Mestre
d’Educació Infantil de la Facultat
de Ciències Socials de Manresa
celebren el seu desè aniversari
amb una matinal. Hi participa la
pedagoga i mestra de mestres
M. Carmen Díez que pronuncia
la conferència titulada «Les
arracades de la mestra».
11-06-2019
La consellera Àngels Chacón,
l’alcalde Valentí Junyent i el
rector Josep-Eladi Baños
inauguren la FUB3, al recinte
de l’antic Escorxador. Les noves
instal·lacions són fruit de la
rehabilitació de dos dels
pavellons del complex
modernista i la construcció
d’un nou edifici i fan créixer la
superfície del campus de la FUB
fins a 25.552 metres quadrats.
Amb els nous edificis, els
estudis de Fisioteràpia disposen
de 528 punts de formació
teoricopràctica que poden
funcionar de manera simultània.
Les obres han tingut un cost de
3 milions d’euros, finançats amb
recursos propis. L’actuació s’ha
complementat amb la
urbanització del pati de
l’Escorxador i de l’espai lliure
que hi ha al costat, a l’Avinguda
Universitària, just davant de
l’edifici principal.

10-07-2019
La Caixa d’Enginyers,
cooperativa de crèdit de serveis
financers i asseguradors, i la
Fundació Universitària del Bages
signen un acord de
col·laboració pel qual l’entitat
d’estalvi destinarà 2.000 euros
a premiar els millors Treballs de
Final de Grau (TFG) dels
estudiants de la Facultat de
Ciències Socials i de Ciències
de la Salut del campus Manresa
de la UVic-UCC. La primera
edició d’aquests premis s’atorga
a estudiants que han presentat
el TFG durant el curs 2018-2019.
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