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Els alcaldes de Manresa i Vic van signar, el passat 30 de gener de 2014, el contracte de
federació entre la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes.
Una setmana abans, el 22 de gener, s’aprovava el nou nom de la universitat, fruit
d’aquest acord: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. La signatura
formal es va fer al Parlament, la qual cosa, juntament amb la presència del conseller
Mas-Colell, va donar-li el relleu i la solemnitat que la transcendència del fet reclamava.
L’acte es va allargar encara no una hora; va ser breu i intens, concentrant en poca
estona tot l’abast de la seva significació. La signatura del contracte federatiu entre les
dues fundacions universitàries era una fita important d’un procés, iniciat fa dos anys,
que ha inclòs moments d’exploració de sinergies, de concreció de voluntats, de
negociació de límits o de disseny d’estructures per fer operatius els acords. Durant
aquest període, hem recorregut un llarg camí l’objectiu central del qual ha estat
sempre aprofitar els bagatges acadèmics i d’implantació territorial de les dues
institucions per construir una universitat més sòlida, amb més potencial de recerca i de
transferència tecnològica, amb una major capacitat per fer arribar el coneixement al
teixit econòmic i productiu i ser-ne, alhora, un element dinamitzador.
Una seixantena de persones de les dues institucions han treballat intensament per fer
possible aquesta signatura. I continuen fent-ho, creant espais de diàleg i de
cooperació, donant forma a projectes comuns i salvant dificultats, conscients de la
responsabilitat de dur a bon port una iniciativa que reforça el posicionament
universitari de les dues ciutats i, al mateix temps, aporta coherència, ordre i vitalitat al
conjunt del sistema universitari català.
L’acord ha estat possible perquè totes dues fundacions comparteixen un model de
governança eficient i transparent de responsabilitat municipal i gestió privada basada
en criteris de sostenibilitat. L’agilitat i la capacitat resolutiva de les estructures de
direcció respectives han acompanyat la voluntat d’entesa dels seus responsables. A
més, en tots dos casos, la vocació de servei públic i l’arrelament a l’entorn donen un
sentit social al rigor acadèmic i a la voluntat de participar en una comunitat global de
generació, difusió i transferència de coneixement inherents a qualsevol institució
universitària.
Estem posant les bases d’una universitat nova que no parteix de zero i que té l’encert
d’aprofitar l’expertesa i capacitats dels seus membres fundadors, sense renunciar a les
respectives personalitats i autonomia de gestió. Sumar permet, d’entrada, créixer en
volum d’alumnes, de professorat, d’instal·lacions i de serveis i dotar d’un nou estatus
la Fundació Universitària del Bages que deixa de ser un centre adscrit per convertir-se
en universitat de ple dret. Al llarg dels propers mesos, en podrem visualitzar els

primers resultats amb l’organització conjunta de l’escola d’estiu o la celebració d’actes
acadèmics i socials de la universitat al nou campus UManresa.
Tanmateix, la nova universitat no solament suma actius de present, també multiplica
oportunitats i potencialitats de futur. I és que la federació la dota de massa crítica
suficient per concórrer amb garanties a l’Horitzó 2020, el programa marc de recerca i
innovació de la Unió Europea per al període 2014-2020 i part de l’estratègia per crear
creixement i ocupació a Europa. Manresa i Vic amb els seus respectius campus
universitaris se situen en una millor posició per aprofitar aquests fons i fer-ne eines per
generar coneixement, per traslladar aquest coneixement a la societat, per atreure i
retenir talent, per dinamitzar l’economia.
Amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Fundació Universitària
del Bages ha encetat un camí apassionant de creixement i projecció de futur,
mantenint-se absolutament fidel a la seva missió: assegurar una oferta d’estudis
superiors de qualitat, arrelada a les necessitats de l’entorn socioeconòmic. És una
aposta feta des de la reflexió i la responsabilitat; un acord que defensa els interessos
del territori, sense renunciar al sentit de país; una decisió meditada i contrastada. Sens
dubte, molt més que una signatura.

