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Aquest curs, la FUBages ha fet un petit pas que és, de fet, un gran pas per a Manresa i la
seva universitat. I és que hi han arribat els primers estudiants de Medicina a fer activitats
de simulació clínica. Ha estat pocs dies després de celebrar l’acte d’inauguració dels nous
estudis. Mica en mica, l’activitat acadèmica de la nova facultat de Medicina va prenent cos.
A Vic i a Manresa.
Tot i que, sovint, passem pàgina de les notícies sense gairebé temps per digerir-les, la
presència d’aquests estudiants a la ciutat, a la FUBages, com a campus Manresa de la UVicUCC, no és pas poca cosa. No és més del mateix. No és simplement una novetat més. És
nou, sí, però, sobretot, és transcendent. És un gran salt qualitatiu en l’oferta d’estudis
universitaris a la ciutat i en l’impacte de la universitat en el teixit social, econòmic i
sanitari del seu entorn.
Que la FUBages aculli estudiants de Medicina és un reconeixement a la visió de futur dels
que, en els orígens de la institució, van decidir convertir-la en un centre de referència en la
formació de professionals de la salut. És una estratègia que s’ha demostrat encertada
perquè ha estat viable al llarg dels anys, perquè ha anat creixent de manera sostinguda i
sostenible, perquè ha servit per impulsar un procés d’internacionalització dels estudis i
perquè ha permès captar talent i recursos per consolidar una infraestructura excepcional
de formació per a sanitaris com és la Clínica Universitària.
Que noranta futurs metges incorporin les competències pròpies de la professió en l’entorn
de simulació que els ofereix la Clínica Universitària fa bona l’aposta que va fer la FUBages,
fa uns anys, pel Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC). És un
símptoma que la inversió en equipaments, en tecnologia puntera i, sobretot, en
qualificació de personal per treure el màxim rendiment d’aquesta metodologia
d’aprenentatge va ser encertada i que comença a donar bons fruits. La imminent graduació
a UManresa de la primera promoció del màster universitari en Metodologia de la
Simulació, l’únic d’aquestes característiques a tot l’Estat Espanyol, n’és un altre exemple.
I tot plegat ha estat possible gràcies al potencial de la federació entre la FUBages i la
FUBalmes. Els estudis de Medicina eren un projecte ambiciós quan es va començar a
gestar l’acord federatiu, un projecte que la FUBalmes va compartir de manera generosa i
amb el qual la FUBages s’ha compromès fins al final. El cert és que, sense la Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya, avui no estaríem parlant d’un nou grau en Medicina a
Manresa. En aquest cas, com en tants altres, deixar de banda recels estèrils i afrontar les
oportunitats amb visió àmplia ens ha fet guanyar a tots.
Des d’aquest setembre, la capital del Bages començarà a notar l’efecte de l’activitat d’una
facultat de Medicina. És un efecte que s’anirà fent més evident a mesura que avancin els
cursos i es completi el desplegament de les dues unitats docents, a Vic i a Manresa, a partir
del 2020. Estic convençut que tindrà repercussions positives per a les persones, per a les
institucions, per a la ciutat: es traduirà en una major qualitat assistencial, en més facilitat
per captar i retenir talent a la universitat i a les institucions sanitàries, en pes i prestigi de
la ciutat al conjunt del país. A la FUBages, comencem un nou curs amb estudiants de
Medicina: aparentment un petit pas que és, de fet, un gran salt endavant per a la Manresa
que és i vol continuar sent ciutat universitària.

