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El 30 de gener va fer un any que els alcaldes de Manresa i Vic van signar el contracte
de federació entre la Fundació Universitària del Bages (FUBages) i la Fundació
Universitària Balmes (FUBalmes). L’acte tenia transcendència de país i és per això que
es va celebrar al Parlament de Catalunya amb la presència del conseller d’Economia i
Coneixement, Andreu Mas-Colell, i del secretari d’Universitats i Recerca, Antoni
Castellà. Només una setmana abans, s’havia aprovat el canvi de nom de la Universitat
de Vic pel d’Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
La signatura culminava un procés de gairebé dos anys d’apropament, d’exploració
d’oportunitats, de concreció d’un marc de relacions en el qual tothom es pogués sentir
còmode, d’explicació del projecte i les seves virtuts per sumar-hi suports. La signatura,
al mateix temps, marcava l’inici d’una nova etapa en què es tractava de crear una
organització respectuosa amb els valors de les dues institucions que, al mateix temps,
fos capaç de posar-los al servei d’objectius comuns; de concretar projectes que
contribuïssin a diferenciar la universitat i la fessin créixer en activitat, en projecció
internacional i en arrelament a l’entorn; de donar forma a les oportunitats detectades i
convertir-les en iniciatives viables i sostenibles.
Al cap d’un any, només hem recorregut una mínima part del camí que ens proposem
de fer plegats, però el trajecte realitzat és força significatiu. Posar en marxa un MBA o
concretar el projecte de Facultat de Medicina són fites importants d’aquest primer any
de treball conjunt. Com també ho és la reelaboració dels plans d’estudi de les sis
titulacions que s’imparteixen a Manresa, esforç que ha permès introduir innovacions
destacables tant pel que fa als continguts com a la metodologia. O també la integració
del conjunt de l’oferta de postgrau en el Centre Internacional de Formació Contínua.
La federació ha fet possible posar en valor els lideratges de les dues fundacions. Així,
quan ha calgut, han estat lideratges compartits, com en el projecte, ja comentat, de
Facultat de Medicina. O també clarament impulsats des d’una de les institucions, quan
l’objectiu era aprofitar l’expertesa diferencial de cada una. En aquest context, la
FUBages ha assumit el seu paper motor de noves iniciatives per intentar que la nova
universitat sigui més gran, més útil i més connectada amb el teixit social i econòmic
també gràcies a la feina que es fa des del campus Manresa.
El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic n’és un bon exemple. Sobre
la base de les infraestructures i el coneixement de la FUBages, al campus Manresa, el
centre ha estat pensat per poder impartir formació i entrenament en totes les etapes
formatives dels professionals de la salut: des de la formació de pregrau i els cicles
formatius de la branca sanitària a la formació universitària de grau, postgrau i màster o
la formació continuada de professionals.

L’activitat d’aquest centre ha de reforçar i ampliar els espais de cooperació de la UVicUCC amb el sector sanitari. En aquest sentit, és altament estratègic l’acord amb la
Fundació Unió Consorci Formació en matèria de formació permanent dels
professionals de la salut del país. La col·laboració entre les dues institucions se centra
de manera especial en la formació en obert i la formació in company o corporativa, un
àmbit en què la metodologia de la simulació clínica esdevé un element diferencial i
alhora pioner no només a Catalunya sinó també al conjunt de l’estat.
El balanç d’aquest primer any de la federació és llarg en assoliments, molts dels quals
milloren el posicionament de la FUBages com a centre universitari que creix amb la
UVic-UCC no només a la Catalunya Central sinó també al conjunt del país. Treballar
sota el paraigües de la universitat ha estat clau per posar en marxa del Campus
Professional UManresa que, en breu, començarà a impartir formació professional dual.
D’altra banda, l’inici del procés de conversió de les seves escoles universitàries en
facultats o la celebració, a Manresa, de la cerimònia d’investidura de la Dra. Anna
Veiga, com a Doctora Honoris Causa, són concrecions que donen compte de la
transformació de la FUBages, que deixa enrere la seva etapa de centre adscrit per ser
universitat de ple dret. Sens dubte, una universitat que avança.

