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Avançant en projecció 
acadèmica i social

Deixem enrere el curs 2020-2021 i és l’hora de fer balanç. 
Un any més, la FUB no ha escatimat mitjans ni dedicació 
per enrobustir un model adreçat al creixement personal 
i professional, mitjançant un projecte de formació 
universitària sostenible, innovador i de qualitat, sempre 
en col·laboració amb altres institucions i adequat a les 
necessitats formatives del territori i del país. El curs 2020-21 
ha estat marcat pels efectes de la pandèmia de la Covid-19, 
però gràcies al compromís i a la tasca de tota la comunitat 
universitària, l’activitat docent i de recerca s’ha mantingut. 
És un goig i una satisfacció i cal agrair a tots i cadascun 
dels membres de la família de la FUB el seu esforç per 
seguir treballant en aquestes condicions desfavorables.

Malgrat aquestes dificultats, els indicadors són positius i 
la voluntat de seguir avançant a pas ferm són inalterables. 
A més, la FUB continua engegant nous projectes, d’entre 
els quals destaca el nou edifici, dedicat íntegrament a 
Educació. La institució continua avançant en projecció 
acadèmica i social, amb un model propi, amatent a les 
oportunitats per generar noves idees, amb la convicció 
que l’especialització dels estudis i la innovació formativa 
són valors que hem de mantenir i potenciar si volem 
aconseguir una oferta competitiva i diferenciadora.

Des de l’Ajuntament i el patronat valorem la trajectòria 
positiva de la FUB, així com els bons resultats que han 
rere any aconsegueix el conjunt de la UVic-UCC, aquest 
projecte universitari municipalista que empenyem 
conjuntament amb Vic  i amb qui tenim entre mans 
projectes com l’Institut de Recerca i Innovació en Salut 
(IRIS) de la Catalunya central, que començarà a caminar 
el 2022. Estem decidits a seguir apostant per aquest 
actiu tan important que és la universitat, amb seny però 
sense renunciar a l’ambició, perquè tenim clar que és la 
garantia d’un futur que encarem amb optimisme.

Marc Aloy i Guàrdia
Alcalde de Manresa
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Presentacions Òrgans de govern
Tanquem un cicle i en comencem
 un de nou

La Fundació Universitària del Bages va cloure el seu 
pla estratègic per al període 2016-2020, el desembre 
de 2020, amb un nivell de compliment per sobre del 
85%. És una xifra que diu molt de l’encert de la nostra 
institució a l’hora d’alinear esforços de tots els seus 
membres per avançar cap a objectius compartits, 
de la seva habilitat per generar idees i traduir-les a 
realitats, de la seva capacitat per sumar amb tercers 
per amplificar impactes i resultats.

Tancar el pla estratègic ha estat, aquest curs, un punt 
i a part per dibuixar un nou futur a partir del present 
que ja havíem construït. Pocs mesos després de 
presentar el balanç dels darrers quatre anys, ja 
presentàvem un nou projecte per al proper cicle: 
l’especialització temàtica dels diferents equipaments 
del campus i la construcció d’un nou edifici, FUB4, 
dedicat íntegrament a iniciatives de l’àmbit de 
l’Educació.

I al mateix temps que planificàvem amb la mirada 
llarga, continuàvem atents a mantenir l’excel·lència 
en el dia a dia: ampliant la dotació de beques pròpies 
per fer els nostres estudis més accessibles; 
consolidant la simulació com una metodologia 
diferencial de la nostra proposta formativa; innovant 
en serveis com el Lab 0-6 itinerant, el servei de 
logopèdia online o l’acceleradora eHealthinking per 
a projectes tecnològics en salut i social; o impulsant 
nous projectes de transformació territorial com 
el MAP+ o el PECT BAGESS.

Aquest curs, hem tancat un cicle intens i productiu 
i n’hem iniciat un altre que ens ha de dur molt més 
enllà.

Valentí Martínez i Espinosa
Director General
Fundació Universitària del Bages



Facultat de Ciències de la Salut
· Homes: 124 (41%)
· Dones: 181 (59%)
· Total: 305

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

Centre Internacional de Formació 
Contínua del Campus Manresa
· Homes: 180 (53%)
· Dones: 158 (47%)
· Total: 338

Campus Professional
· Homes:12 (35%)
· Dones: 22 (65%)
· Total: 34

Servei d’Idiomes
· Homes: 2 (8%)
· Dones: 22 (92%)
· Total: 24

Professionals de serveis i assistencials
· Homes: 16 (27%)
· Dones: 44 (73%)
· Total: 60

Graus en Ciències  
de la Salut

1.632
estudiants

Dones: 1.083 (66%)
Homes: 549 (34%)

Graus en Ciències 
Socials

201
estudiants

Dones: 138 (69%)
Homes: 63 (31%)

Centre Internacional  
de Formació Contínua 
del Campus Manresa

3.036
estudiants

Campus Professional 
UManresa

121
estudiants

Dones: 89 (75,4%)
Homes: 32 (24,6%)

Beques pròpies (per a alumnat de grau, CFGS
i programa  Universimés)

Beques Import total Beneficiaris

Beques UManresa-FUB 62.500 € 47

Beques UManresa-CaixaBank 30.000 € 30

Beques UManresa-Talent Social 4.235 € 2

Beques ADE_Prèmium-pràctiques 148.000 € 40

Beques ADE_Prèmium-idiomes 19.451 € 44

Beques UManresa-mobilitat 1.300 € 3

Beques UniversiMés-BBVA-FACC 6.000 € 43

Total 271.486 € 209

Beques del Ministeri d’Educació

Beques Import total Beneficiaris

Beques per a estudiants 
de grau 375.181,88 € 295

Beques per a estudiants 
de CFGS 23.450 € 21

Total 398.631,88 € 316

Estudiants PDI i PAS Beques i ajuts

Màsters universitaris

· Màster en Metodologia 
de la Simulació: 10

· Màster en Fisioteràpia 
del Sistema 
Musculoesquelètic: 26

GRAUS
· ADE: 104
· Mestre d’Educació 

Infantil: 97

GRAUS
· Infermeria: 478
· Fisioteràpia: 784
· Podologia: 109
· Logopèdia: 261

MÀSTERS PROPIS: 127

POSTGRAUS I TÍTOLS 
D’EXPERT: 136

FORMACIÓ CONTÍNUA:
2.309

CIFE: 388

PROGRAMA 
UNIVERSIMÉS: 76

· Homes: 13
· Dones: 25

CFGS
Pròtesis dentals: 40

· Homes: 10
· Dones: 30

Educació Infantil: 46
· Homes: 3
· Dones: 43

Administració i Finances: 35
· Homes: 19
· Dones: 16

Servei d’Idiomes

539
estudiants

Dones: 309 (57,3%)
Homes: 230 (42,7%)

Import total de les beques rebudes pels estudiants

774.342,63€

Altres beques i ajuts

Beques Import total Beneficiaris

Beques Erasmus Student 2.158 € 2

Beques Erasmus Pràctiques 26.600 € 38

Ajuts FUNDAE (grau i màster) 27.237,75 € 7

Ajuts FUNDAE (CFGS) 4.889 € 1

Ajuts FUNDAE (Formació Contínua) 40.990 € 136

Beca Modolell-Calderó UVIC_UCC 2.000 € 1

Beca Santander Tecnología/Conecta 350 € 1

Total 104.224,75 € 186
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Cursos de  
formació contínua 64
Cursos CIFE 13

Postgraus  
i títols d’expert 13

Màsters propis 11

Màsters universitaris 2

CFGS 3

Graus
universitaris 6

15Cursos in 
company

51Cursos 
d’idiomes

9Cursos dins del 
programa UniversiMés

Programes d’extensió 
universitària

Grups de recerca

Grup de Recerca en Podologia, Fisioteràpia 
i Exercici Terapèutic

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

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

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

Grup de Recerca en Educació, Neurociència, 
Experimentació i Aprenentatge

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

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

Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient

Activitats de formació
· Formació de 2 fellows del programa Fellowship  

de Simulació i Seguretat del Pacient.
· Direcció de 3 tesis doctorals.
· Direcció i disseny del màster en Seguretat del Pacient 

i Gestió de Riscs Sanitaris amb inici el setembre  
de 2021.

· Coorganització de 9 webinars sobre simulació   
i seguretat del pacient.

Activitats de recerca, transferència    
i desenvolupament

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

· Disseny i realització de proves ACOES online per  
a tercer i quart curs del grau en Medicina amb  
la participació de 116 alumnes.

· Incorporació de la metodologia de cinema-educació 
en assignatures del grau en Medicina i en formació 
d’estudiants de Ciències de la Salut. D’aquest treball, 
n’han sorgit dos projectes de recerca i una 
publicació.

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

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

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

Publicacions indexades

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

SCOPUS
· Total 2017: 10
· Total 2018: 15
· Total 2019: 18
· Total 2020: 24

Convenis

Convenis amb universitats: 38
· Universitats espanyoles: 12
· Universitats de la UE: 21
· Universitats d’altres països: 5

Pràctiques internacionals

· Nombre d’alumnes participants: 232
· Nombre d’estades de pràctiques: 457

Estudis RecercaCampus internacional

18

2

6

3

16

14

8

15
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Centres i serveis Responsabilitat social universitària

CU+

Actes assistencials per 
especialitats
· Servei de Logopèdia: 8.047
· Servei de Podologia: 6.181
· Servei de Fisioteràpia: 2.249
· Servei de Psicologia: 78
· Servei de Dietètica i Nutrició: 101
Total: 16.656

CISARC

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

LAB 0_6

Nombre total d’infants que han  
participat all Lab 0-6: 13.616 

Activitat del Lab 0-6 itinerant*
· Nombre d’infants: 5.423
· Nombre de grups escolars: 272

Activitat del Lab 0-6 itinerant 
conveniat amb l’Ajuntament   
de Manresa**
· Nombre d’infants: 2.193
· Nombre de grups escolars: 123

Activitat del Lab sobre rodes***
· Nombre d’infants: 6.000

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

Universitat, salut, educació i empresa

Donatiu a Fundació Sant Joan de Déu
Donatiu a Metges sense fronteres
Donatiu Catalunya contra el càncer
Donatiu a Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer
Publicació dels millors treballs de recerca   
de batxillerat del Bages
Beques FUB-UManresa al Premi Iniciatives   
de Desenvolupament Empresarial
Donatiu a l’associació GEST!
Serveis assistencials de la CU+ solidaris

Universitat i ciutat

Premi Séquia
Diàlegs pel futur
Transèquia
Fira Mediterrània
Òmnium Cultural

Universitat i coneixement

Accions integradores
Lab 0-6 solidari
Lab sobre rodes solidari
Projecte AMIC “Art, mestres i creació”

48.626,80€ 
en donacions a associacions i fundacions en concepte   
de responsabilitat social universitària, als quals cal sumar 
altres accions de suport en forma de col·laboracions   
en espècie.

Universitat i oportunitats socials

Donatiu a Càritas
Donatiu a Fundació Convent de Santa Clara
Donatiu a Fundació Invulnerables

Universitat i esport

Convenis de col·laboració amb entitats esportives:

Bàsquet Manresa
Centre d’Esports Manresa
FC Pirinaica
Gimnàstic Manresa
Manresa Futbol Sala
Club de Bàsquet Artés
Club de Bàsquet Castellet
Club de Rugby Manresa
Club Natació Minorisa
Club Atlètic Manresa
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Activitat institucional
01/09/2020
La Clínica Universitària posa en marxa 
noves iniciatives com el servei de lo-
gopèdia online, dissenyat a partir de 
l’experiència adquirida durant el confi-
nament per la pandèmia per coronavi-
rus, i un programa d’activitat específi-
ca per a persones que tenen seqüeles 
de la covid.

07/09/2020
UManresa proposa a les escoles l’acti-
vitat “Lab itinerant 2 x 2” com a alter-
nativa a les visites al Lab 0-6. L’objec-
tiu d’aquesta iniciativa és continuar 
treballant per acostar la ciència i l’ex-
perimentació als infants de les prime-
res edats i fer-ho d’una manera segura 
des del punt de vista sanitari, però al-
hora productiva i inspiradora a nivell 
educatiu.

01/10/2020
El projecte europeu liderat per UMan-
resa “Communities for Sciences – 
Towards promoting an inclusive 
approach in science education” (C4S) 
es posa en marxa amb l’objectiu de fer 
recerca i testar models d’educació ci-
entífica inclusiva. Hi participen un total 
d’onze institucions de vuit països euro-
peus.

15/10/2020
La Universitat de Vic – Universitat Cen-
tral de Catalunya inaugura el curs 
2020-2021, amb un acte en format hí-
brid., durant el qual es lliura la Medalla 
Institucional a Valentí Junyent, ex al-
calde de Manresa i ex president del 
patronat de la Fundació Universitària 
del Bages, pel seu paper decisiu en el 
procés de creació de la UVic-UCC, 
amb campus a Manresa.

27/10/2020
Mútua Intercomarcal reconeix la Fun-
dació Universitària del Bages per les 

de formar part del Patronat, s’incorporen 
al comitè executiu. Els nous patrons 
substitueixen a Miquel Blanch i a Pere 
Fons, que han acabat el seu mandat.

28/04/2021
La FUB presenta el projecte de cons-
trucció d’un nou edifici, FUB4 Educa-
ció, dedicat en exclusiva a activitats 
docents, de recerca i de serveis vincu-
lats a l’Educació.

22/05/2021
Els estudis del grau en Mestre d’Edu-
cació Infantil d’UManresa i Fibracat TV 
inicien el rodatge d’una sèrie per a pú-
blic familiar al Lab 0-6. Consta de 10 
capítols i, en cada un, es presenta una 
proposta d’experimentació.

25/05/2021
Es presenta el projecte PECT BAGESS 
l’objectiu del qual és crear un clúster 
de salut digital i millorar l’atenció a la 
dependència i la cronicitat. L’Ajunta-
ment de Manresa lidera el projecte i 
la FUB forma part del grup d’entitats 
impulsores. El projecte compta amb 
un pressupost de 2.762.752 euros i una 
subvenció d’1.381.376 euros, proce-
dent de la Generalitat de Catalunya.

05/06/2021
UManresa recrea un incendi en una re-
sidència en el simulacre d’emergènci-
es de múltiples víctimes i catàstrofes 
que s’organitza anualment com a acti-
vitat de formació pràctica per als 
alumnes del Màster en Emergències 
Extrahospitalàries. 

09/06/2021
El cònsol general de França a Barcelo-
na, Olivier Ramadour, i Max Vasseur, 
director de l’Institut Francès de Barce-
lona, visiten la FUB. El diplomàtic s’in-
teressa per la situació de la comunitat 
d’estudiants francesos que acull la ca-

bones pràctiques preventives i per   
tenir un índex d’absentisme molt baix.

03/12/2020
El director general de la FUB, Valentí 
Martínez, i el seu director de Nous Pro-
jectes, Òscar Dalmau, participen al Fo-
ro de Fundaciones y Sociedad Civil 
amb un taller sobre lideratge d’una or-
ganització i Soft Skills Stadium.

31/12/2020
La FUB clou el període d’execució del 
Pla Estratègic per al període 2016-
2020 amb un elevat grau de compli-
ment. Entre els principals assoliments 
hi ha la creació i implantació dels 
nous graus en Medicina i del grau en 
Logopèdia semipresencial, la trans-
formació en màsters universitaris del 
Màster en Simulació i del Màster en 
Fisioteràpia i la consolidació de l’ofer-
ta formativa del Centre Internacional 
de Formació Contínua i del Campus 
Professional.

25/01/2021
La Fundació “la Caixa” i CaixaBank re-
noven el seu compromís de suport a 
la Universitat, amb la signatura d’un 
acord amb la FUB per a beques d’estu-
diants i per donar continuïtat al funci-
onament del Lab sobre Rodes.

26/01/2021
La FUB-UManresa posa en marxa eHE-
ALTHINKING, un viver d’idees i accele-
radora de projectes tecnològics d’alt 
impacte en els sectors salut i social.

10/02/2021
El Rector Josep Eladi Baños Díez dona 
compte al Consell General de la UVic-
UCC del nomenament d’Antoni Llo-
bet Mercadé com a delegat per al 
desenvolupament dels Cicles Forma-
tius de Grau Superior (CFGS) a la Uni-
versitat.

pital del Bages, integrada per més de 
500 persones.

23/06/2021
Un centenar d’estudiants del Grau en 
Infermeria de la Facultat de Ciències 
de la Salut de Manresa participa en 
una prova pilot, pionera en aquest ti-
pus d’estudis, d’Avaluació Clínica Ob-
jectiva i Estructurada (ACOE). Compta 
amb el suport de l’equip de professio-
nals i les instal·lacions del Centre d’In-
novació en Simulació (CISARC).

28/06/2021
Professionals d’UManresa presenten el 
llibre “Simulación. De la estrategia ins-
titucional al caso concreto”, que recull 
la seva expertesa en metodologia de 
la simulació. L’obra ha estat coordina-
da per la directora de Desenvolupa-
ment Corporatiu, Carlota Riera, i la di-
rectora del Grau en Logopèdia de la 
Facultat de Ciències de la Salut de 
Manresa, Sandra Espino. 

30/06/2021
El Patronat de la FUBages aprova mo-
dificar els seus estatuts per recollir la 
realitat institucional derivada de la fe-
deració dels seus centres universitaris 
a la UVic-UCC. La modificació inclou 
canvis adreçats a reforçar la gover-
nança de la institució i, en endavant, 
podrà incorporar més representants 
de la societat civil, amb l’ampliació del 
nombre de patrons de 21 fins a 26. 

01/07/2021
Althaia, la FUB i Avinent sumen esfor-
ços per crear MAP+, un hub d’innova-
ció i tecnologia al servei de la medicina 
i l’atenció personalitzades. L’expertesa 
de les tres organitzacions impulsores 
permet generar un ecosistema d’inno-
vació i tecnologia on s’integren em-
preses, universitats, administracions i 
organitzacions socials del territori.

26/02/2021
Finalitzen les obres d’instal·lació de 
303 panells solars fixes a la teulada de 
l’edifici principal de la Fundació Uni-
versitària del Bages. La instal·lació ha 
suposat una inversió de 95.000 euros.

01/03/2021
Carlota Riera assumeix la direcció de 
Desenvolupament Corporatiu de la 
FUB – UManresa. Mireia Torralba la 
substitueix com a degana de la Facul-
tat de Ciències de la Salut de Manresa 
i traspassa la seva responsabilitat com 
a directora dels estudis de Logopèdia 
a Sandra Espino.

11/03/2021
UManresa-FUB projecta un entorn de 
simulació clínica per a la formació de 
professionals de la salut a la Universi-
tat d’Unilúrio, a Moçambic. Es tracta 
d’una iniciativa conjunta del campus 
Manresa de la UVic-UCC i de World 
Health Management.

16/03/2021
Els moviments informals i autogestio-
nats que han ajudat en temps de co-
vid a Manresa i la directora de Càritas, 
Josefina Farrés, reben el Premis Séquia 
2021.

09/04/2021
El Lab 0-6 incorpora una maqueta que 
és una representació a escala del terri-
tori de la Catalunya Central. Ha estat 
elaborada pel divulgador científic, 
Marc Boada, amb el patrocini d’ICL 
Iberia.

26/04/2021
El Patronat de la Fundació Università-
ria del Bages incorpora l’exalcalde de 
Manresa Jordi Valls i l’experta en màr-
queting Montserrat Jodar, a proposta 
del seu president, l’alcalde de Man-
resa, Marc Aloy. En els dos casos, a més 

05/07/2021
La FUB i ARANS presenten l’acord se-
gons el qual la Clínica Universitària as-
sumeix els serveis que fins ara oferia 
aquesta entitat. Les dues entitats sig-
nen un conveni per donar continuïtat 
als més de 50 anys d’activitat d’ARANS 
en l’atenció a  persones sordes, amb 
alteracions del llenguatge i capacitat 
auditiva disminuïda.

06/07/2021
La jornada RIS3 i l’agenda comparti-
da del Bages compta amb la partici-
pació de representats de l’Institut 
Valencià de Competitivitat Empresa-
rial (IVACE) i la Direcció General d’In-
novació de a Generalitat Valenciana, 
de la Direcció de l’Institut de Biome-
cànica de València, de la Direcció 
General de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació del Depar-
tament d’Economia de la Generalitat 
de Catalunya i del CSIC de la Univer-
sitat Politècnica de València. Hi as-
sisteixen amb l’objectiu de conèixer 
els ecosistemes i projectes d’innova-
ció transformadora que s’impulsen 
conjuntament des de les entitats in-
tegrades en la quàdruple hèlix inno-
vadora del Bages en reptes de salut i 
social.

08/07/2021
Edicions FUB ppresenta el Manual de 
incidentes de múltiples víctimas in-
tencionados, una obra pràctica que 
adapta les recomanacions i consen-
sos internacionals davant d’atemp-
tats terroristes a la realitat espanyola. 
L’obra, coordinada per Jesús  M. 
Hernández, Luís Martín, Aina Pagès i 
Susana Simó, és el resultat del treball 
d’una vintena d’autors amb llarga ex-
periència en diferents àmbits de la 
intervenció en emergències. Comp-
ta amb el patrocini del grup Prensa 
Ibérica.
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