MEMÒRIA
Curs 2020-2021

1.

PRESENTACIÓ

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat titular de la Facultat de Medicina,
té per objecte, entre altres, el desenvolupament d’estudis universitaris i d’activitats de recerca,
transferència de coneixement i difusió en l’àmbit de les Ciències de la Salut i en l'òrbita de la Universitat
de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
La Facultat de Medicina, federada a la FUBalmes, entitat titular de la UVic-UCC, neix amb una clara
vocació internacional i un model pedagògic innovador, es focalitza en l’atenció comunitària i la medicina
centrada en el pacient i es proposa dotar els alumnes d’un elevat nivell d’excel·lència professional en
valors i competències.
Aquest projecte estratègic per al territori de la Catalunya interior i per a la Universitat aporta valor en
molts àmbits, tant en el desenvolupament econòmic i social del territori com en l’oportunitat de retenir i
captar metges i metgesses a la xarxa sanitària de la Catalunya interior.
En la Memòria de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), es pretén reflectir les
principals activitats acadèmiques i els resultats més remarcables en els àmbits de la docència, la
recerca i la transferència del curs 2020-2021.
Josep Arimany i Manso
President de la FESS
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ÒRGANS DE GOVERN

Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS)
Josep Arimany Manso (president), regidor de l’Ajuntament de Vic
Antoni Massegú Calveras (vicepresident), regidor de l’Ajuntament de Manresa
Joan Turró Vicens, director general de la FUBalmes
Valentí Martínez Espinosa, director general de la FUBages
Imma Ubiergo Perramon, adjunta a la direcció general de la FUBages
Meritxell Borràs Solé, coordinadora de polítiques corporatives de la UVic-UCC
Pere Soley Bach, director general del Consorci Hospitalari de Vic
Manel Jovells Cases, director general de la Fundació Althaia
Josep Maria Argimon Pallàs, director gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS)
Marc Soler Fàbregas, director general corporatiu del COMB
Miquel Vilardell Tarrés, catedràtic de medicina interna a la UAB
Manuel Peiró Posadas, director dels Serveis Integrats de Salut
Ramon Massaguer Meléndez, director general de la Fundació Puigvert
Joan Font Fabregó, president del Grup Bon Preu
Joan Brugués Terradellas, metge internista
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Directora general de la Fundació
Marina Geli Fàbrega
Directora executiva
Anna Riba Fossas
Degà
Ramon Pujol Farriols
Secretari general de la FESS
David Sanclimens
Consell de Direcció
Vicedegà de recerca i internacional, Dr. Roberto Elosua Llanos
Vicedegà de docència i coordinador de cicle clínic, Dr. Carles Blay Pueyo
Cap d’estudis, Dra. Núria Obradors Aranda
Coordinadora cicle bàsic, Dra. Elisabet Sarri Plans
Coordinadora Unitat docent territorial Vic, Dra. Núria Roger Casals
Coordinador Unitat docent territorial Manresa, Dr. Jordi Aligué Capçada
Responsable de la secretaria de centre, Sra. Natàlia Casals Solé
Directora general, Dra. Marina Geli Fàbrega
Directora executiva, Sra. Anna Riba Fossas
Secretària de direcció, Sra. Núria Castellnou Sardà
Comissió Executiva
Josep Arimany, President de la FESS
Joan Turró, Director general de la FUB
Valentí Martínez, Director general de la FUBages
Manel Jovells, Director general de l’Hospital Althaia
Pere Soley, Director general del Consorci Hospitalari de Vic (CHV)
Marc Soler, Director general corporatiu del COMB
David Sanclimens, Secretari de la FUBages

3. RESUM DEL CURS
Activitat Institucional
Octubre 2020 - La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
(UVic-UCC) ha inaugurat el nou curs 2020-2021 amb una ponència del Dr. Tomàs Pumarola, cap de
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servei de Microbiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona titulada “Covid-19: Lliçons
apreses”.
Octubre 2020 - Lliurament dels premis a l’excel·lència acadèmica, que reben els dos millors expedients
acadèmics de cada curs, i a la pràctica clínica, que atorga l’empresa Casa Tarradellas.
Octubre 2020 - El Dr. Manel Bardají Bofill, professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i metge
especialista en Cirurgia general i de l’Aparell digestiu, ha recollit el Premio Nacional de Medicina Siglo
XXI en l’especialitat de proctologia. El jurat ha reconegut la trajectòria d’aquest expert proctòleg, que
és adjunt al servei de Cirurgia general i de l’Aparell digestiu de la Fundació Althaia, institució a la qual
està vinculat des de l’any 1995.
Octubre 2020 – Acte d’inauguració d’un nou espai al cementiri de Vic en record de les persones donants
del cos a la ciència batejat amb el nom: Jardins de Marie Curie i consensuada amb la Facultat de
Medicina de la UVic-UCC. Ha comptat amb l’assistència del regidor de Manteniment i Serveis, Albert
Castells, el degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, Ramon Pujol, i la responsable del Servei
de Donació de Cossos de la facultat, Laia Nogué.
Novembre 2020 - El gestor del projecte Institut de Recerca i Innovació en Salut a la Catalunya Central
(IRIS-CC) de la UVic-UCC, el Dr. José Jerónimo Navas, ha estat el ponent de la inauguració del curs
acadèmic 2020-2021 del Consorci Hospitalari de Vic. El Curs acadèmic 2020-2021 s’ha desenvolupat
en el marc del conveni amb l’Hospital Universitari que busca reforçar i potenciar els vessants docent,
de recerca i d’innovació. Aquest conveni agrupa a tres institucions pioneres a la comarca: el Consorci
Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu i la Universitat de Vic – Universitat Central de
Catalunya.
Novembre 2020 - Acte d’inauguració del programa d’activitats de la Societat Catalana d’Anatomia
Patològica, coorganitzat per la Facultat de Medicina a Vic.
Desembre 2020 - La Fundació Althaia, guardonada pels premis Best Spanish Hospitals Awards i la
International Hospital Federation.
Desembre 2020 - El Consorci Hospitalari de Vic forma part de les institucions sanitàries reconegudes
internacionalment per la Federació Internacional d’Hospitals (IHF) per l’agilitat i la capacitat de
transformació i de resposta que va demostrar durant la primera onada de la pandèmia.
Març 2021 - Marta Torrens, professora de la Facultat de Medicina, rep el Premi EUFAS EAR 2020. El
premi, atorgat per l’European Federation of Addiction Societies (EUFAS) i la revista European Addiction
Research, ha reconegut la contribució de la Dra. Torrens en l’àmbit de la recerca en addiccions a
Europa.
Abril 2021 - La revista Newsweek ha inclòs l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa entre els cent
millors d’Espanya. La revista nord-americana reconeix anualment els millors centres sanitaris de 25
països diferents, entre ells Espanya. El centre ha estat reconegut en la 73a posició en un cens de 700
hospitals d’arreu del país.
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Maig 2021 - Conferència “Mirada de gènere i covid-19”, impartida per la Dra. Marina Geli, metgessa,
coordinadora del Centre d’Estudis de Salut i Socials i directora general de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) en el marc del cicle “Dones de ciència”
organitzat per FemUVic-UCC Territori, a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa.
Maig 2021 - La Facultat de Medicina de la Universitat de la UVic-UCC compta amb un sistema propi
de beques que va creixent a mida que es va desplegant el grau. Aquest curs s’ha afegit de forma
excepcional per pal·liar els efectes socioeconòmics de la covid-19, un conjunt de 25 noves beques
destinades a finançar part del cost de la matrícula de l’alumnat. Es tracta d’uns ajuts de 4.000 euros
que es distribueixen en funció de criteris de renda.
Juny 2021 - La Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC, la Fundació Althaia i Osonament han guanyat
un accèssit a un dels Premis Afectivo Efectivo. El premi s’ha rebut pel projecte ”Inserció laboral de
persones amb malaltia mental: peer to peer”, un projecte en consonància amb el moviment d’
humanització de l’atenció en salut mental i en l’aplicació a la pràctica assistencial de la recerca
acadèmica.

Nous càrrecs universitaris
Vicedegà de recerca i internacional: Roberto Elosua Llanos
Vicedegà de docència: Carles Blay Pueyo
Responsable de Simulació: Rosa Maria Villalonga Badell
Activitats de docència

Setembre 2020 - La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
(UVic-UCC) ha posat en marxa un Programa de Preparació per a l’examen MIR per a tot l’alumnat del
seu grau en Medicina. Programa liderat per la Dra. Irene Veganzones.
Octubre 2020 - L’Hospital d’Olot ha ofert allotjament als estudiants de Medicina de la UVic-UCC que
fan les pràctiques curriculars al centre. Aquest és el segon curs que la Facultat de Medicina té com a
centre associat l’Hospital d’Olot.
Octubre 2020 - El desplegament del quart any del grau en Medicina, aquest curs 2020-2021, ha
suposat per a la Facultat una nova ampliació del cos del seu personal docent per tal d’impartir les
assignatures previstes en el segon any del cicle clínic. Entre aquestes incorporacions hi ha la de la Dra.
Marta Torrens a Conducta Humana, la Dra. Núria Roger a SPPE V Respiratori, el Dr. Dídac Mauricio a
Sistemes de Comunicació del Cos Humà i la Dra. M. Elena Carreras a Reproducció Humana.
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Octubre 2020 - Acord entre la Facultat de Medicina i la Fundació Althaia per tal que estudiants del
grau en Medicina segueixin un programa de sessions de cirurgia adreçades a metges residents de
l'Hospital Sant Joan de Déu.
Octubre 2020 - El rector, Josep-Eladi Baños, ha inaugurat el curs Cross-cultural Competence in
Healthcare, emmarcat dins del projecte de recerca Forward (Forward-Formazione, ricerca i Sviluppo di
Strategie Community Based), acompanyat del Dr. Carles Blay, codirector del curs, i els doctors Carlo
Orefice i Alessandra Romano, coordinador i vicecoordinadora del projecte finançat pel Ministeri
d'Educació, Universitats i Investigació italià i que té com a objectiu facilitar la integració de la població
immigrant. La formació ha estat organitzada conjuntament per la Unitat de Programes Internacionals i
la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
Octubre 2020 - Curs d’especialització interuniversitari sobre la teràpia Car-T, una de les més avançades
en la lluita contra el càncer, coordinat pel Dr. Albert Altés, professor de la Facultat de Medicina de la
UVic-UCC i cap del servei d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia.
Novembre 2020 - Àlex Boada, estudiant de quart curs del grau en Medicina, és elegit nou vicepresident
d'Organització Territorial del Consell Estatal d'Estudiants de Medicina (CEEM).
Gener 2021 - La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), a través de la seva
càtedra de Salut i Població vinculada a la Facultat de Medicina, i la UPC School han signat un acord de
col·laboració per desenvolupar conjuntament el postgrau Urbanisme i Salut: El Planejament Urbanístic
com a Eina de Salut, el primer programa formatiu de Catalunya. El postgrau, s’ha iniciat el mes de març
de 2021 i Pere Solà n’és el director acadèmic.
Febrer 2021 - El Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) del campus Manresa de la UVic-UCC està
sent el banc de proves d’usabilitat d’un dispositiu tecnològic que simplifica la reanimació
cardiopulmonar. Estudiants de la Facultat de Medicina han participat voluntàriament en la prova
d’aquest nou dispositiu.
Febrer 2021 - Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà han acollit per primer cop estudiants de
pràctiques de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
Març 2021 - Josep Tabernero, professor de la Facultat de Medicina, ha participat a la 2a edició Doctoral
Training Week oberta a tota la comunitat de la UVic-UCC i que s’ha pogut seguir en línia. La DTW és
una setmana dedicada en exclusiva a activitats formatives adreçades a persones investigadores en
formació.
Març de 2021 - Jornada virtual de Portes Obertes de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, el degà
ha exposat el model pedagògic de la Facultat i ha comptat amb la participació del Vicedegà de
docència, el Dr. Carles Blay, la Cap d’estudis, la Dra. Núria Obradors i la Directora General, Marina
Geli. Estudiants de la UDT Vic i de la UDT Manresa han explicat en primera persona l’experiència de
cursar el grau de Medicina a la UVic-UCC, donant detalls de les pràctiques, la simulació, el model
pedagògic i això com de la seva experiència amb el model d’aprenentage basat en casos clínics.
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Abril 2021 - Els estudiants de 2n Curs de la Facultat de Medicina visiten els laboratoris de la FCSB per
a poder fer pràctiques de simulació.
Maig 2021 – Portes obertes a la Facultat de Medicina. S’han organitzat circuits per ensenyar la Facultat
i fer atenció personalitzada per atendre dubtes dels estudiants i de les seves famílies. El curs 2020-21
la Facultat de Medicina ha desplegat el quart curs, el segon any en què s'imparteixen classes de forma
simultània a les Unitats Docents Territorials (UDT) de Vic i Manresa.
Juny 2021 - La Facultat de Medicina de la UVic-UCC i la Fundació Althaia han organitzat per primera
vegada, una pràctica amb cadàvers descongelats perquè els residents de Cirurgia poguessin fer una
simulació de cirurgia laparoscòpica i oberta. Aquesta pràctica s’ha dut a terme a la sala de dissecció
de la Facultat de Medicina.
Juny 2021 - La Universitat de Vic i la Facultat de Medicina de la UVic-UCC juntament amb ITA Clínic
BCN (xarxa integrada per recursos especialitzats en el tractament de diferents trastorns) ofereixen per
al nou curs 2021-2022 la primera edició del Màster en Intervenció en Adolescents amb Trastorns
de Conducta. La durada d’aquest Màster serà d’octubre a juny.
Juny 2021 - Roberto Elosua, catedràtic de Medicina, director de la Càtedra Salut i Població de la UVicUCC, i coordinador acadèmic del Postgrau en Urbanisme i Salut, i Marina Geli, directora general de la
Facultat de Medicina i coordinadora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la UVic-UCC en
el marc del Postgrau en Urbanisme i Salut: "El Planejament Urbanístic com a Eina de Salut", han iniciat
una sèrie de converses divulgatives sobre la importància d’incorporar la salut com a eina de planificació
i gestió de les polítiques urbanes.
Juny 2021 - La Facultat de Medicina de la UVic-UCC i HD Forensics ofereixen un curs d'estiu online
d'antropologia forense. Aquest curs té com a objectiu introduir el públic a les millors pràctiques en
antropologia forense. Laia Nogué hi col·labora com a professora ajudant i directora tècnica del laboratori
i dissecció anatòmica de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
Juliol 2021 - Curs de formació sobre Aprenentatge basat en Casos Clínics (ACC) de dos dies de durada
amb l’objectiu de formar el PDI de nova incorporació de la Facultat de Medicina en aquesta innovadora
metodologia docent. Aquesta formació ha estat organitzada per la Facultat de Medicina i la Càtedra
d’Educació Mèdica de la Universitat de Vic UVic-UCC. La presentació anirà a càrrec del Dr. Ramon
Pujol, degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

Activitats de recerca

Octubre 2020 - El Dr. Roberto Elosua, catedràtic d’Epidemiologia i docent de la Facultat de Medicina
de la UVic-UCC, lidera un estudi que relaciona la realització de l’activitat física amb la prevenció de
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malalties cardiovasculars, juntament amb investigadors de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM) i del CIBERCV, i el CIBERESP, a més de metges de l’Hospital del Mar.
Novembre 2020 - Conferència de la Dra. Carme Valls-Llobet, amb el nom de “ Medi Ambient, Salut i
Gènere” a l’Hospital d’Olot i amb la col·laboració de la Facultat de Medicina.
Febrer 2021 - L’estudi High-density lipoprotein characteristics and coronary artery disease: a Mendelian
randomization study liderat per l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i que ha
tingut com a investigador principal el Dr. Roberto Elosua, professor de la Facultat de Medicina, demostra
que no tot el colesterol bo és saludable.
Març 2021 - L’estudi codirigit per Santiago Roura, professor de la Facultat de Medicina, ha analitzat una
teràpia innovadora per tractar l’infart agut de miocardi: la utilització de la tecnologia per a la reparació
del teixit cardíac després de patir un atac de cor.
Abril 2021 - L’Observatori d’Humanitats en Medicina ha centrat les activitats del 2021 en la relació entre
ciències de la salut, la tecnologia i les humanitats, amb l’objectiu d’explorar la simbiosi entre els diferents
àmbits i aprofitar-ne els recursos que ofereixen. L'Observatori compta amb la col·laboració de la Facultat
de Medicina de la UVic-UCC, l'Ajuntament d'Olot, la Fundació Hospital d'Olot i Faberllull Olot.
Abril 2021 - El grup de recerca M₃O, juntament amb la Càtedra de Bioètica, han posat en marxa el
projecte TEMPS per avaluar la influència de la pandèmia en l’elecció dels estudis sociosanitaris i
biomèdics. Fins a quin punt la pandèmia de Covid-19 ha influït en els estudiants de primer curs a l’hora
d’escollir graus de l’àmbit sociosanitari i biomèdic.
Maig 2021 - Les professores de la Facultat de Medicina Dra. M. Elena Carreras i Dra. Nerea Maiz han
participat a l’estudi INTERCOVID, que demostra que la Covid-19 augmenta el risc de complicacions en
dones embarassades.
Juny 2021 - La Dra. Irene Román, en representació de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de
la Salut (FESS) de la UVic-UCC com a professora de la Facultat de Medicina, ha participat en un
projecte de recerca sobre la covid-19 finançat per la Marató de TV3. L’objectiu del seu projecte és
analitzar si determinats marcadors d’inflamació i coagulació s’associen de forma causal amb formes
greus i persistents de covid-19.El projecte començarà aquest juliol i tindrà una durada de 3 anys.
Juny 2021 – El Dr. Xavier Gómez Batiste ha iniciat la investigació del Projecte Resicovid-19, on hi
participen diferents investigadors de grups de recerca de la UVic-UCC i altres universitats catalanes,
així com investigadors internacionals de renom. El Projecte té com a objectiu principal avaluar l'impacte
de la pandèmia en les persones que viuen a les residències, en els seus familiars, professionals i
organitzacions, i també, construir propostes de millora assistencial i del model d'atenció. Aquest
projecte va guanyar una beca AGAUR, en la convocatòria Pandèmies 2020 que es va tancar el
30/10/2020.
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•

El nombre total de publicacions indexades del professora de la FESS pel curs 2020-2021 són 143.
Indexades a WOS = 134
Indexades a SCOPUS= 9

4. DOCÈNCIA
Presentació del centre: Facultat de Medicina
Aquest ha estat el quart curs lectiu de la Facultat de Medecina de la UVic-UCC des de la seva
inauguració al setembre de 2017. Hem de dir clarament que el balanç, en el seu conjunt, és favorable.
I també que des del començament estem potenciant tot allò que considerem aspectes positius i
corregint-ne d’altres tributaris de millora.
Sense haver tingut pràcticament pauses la primera promoció s’estarà graduant d’aquí a dos cursos.
Serà un moment transcendental per a fer anàlisi del que haurà suposat la creació d’aquesta nova
Facultat de Medicina que pretén situar-se entre les millors de l’estat espanyol.
A primer curs el número d’alumnes ha crescut notablement per tal d’aconseguir una població estable
al llarg del grau. Això ha comportat esforços addicionals tant organitzatius com docents cosa que, tenint
en compte les encara vigents restriccions a causa de la pandèmia, hem d’agrair tant als gestors com a
PDI, PAS i alumnes.
En aquest curs seguim amb una direcció de l’àrea acadèmica i una altra de l’àrea de gestió de la Facultat
que vetllen, coordinadament, i es responsabilitzen del seu bon funcionament. S’han incorporat
responsables d’Innovació docent i del Programa de preparació per a la prova MIR, prova que els
permetrà entrar en la formació de postgrau en les especialitats desitjades en funció dels seus resultats.
S’han seleccionat nous professors per impartir la docència de cinquè curs. Els seus responsables amb
els corresponents equips han estat escollits, mitjançant concursos oberts, per les comissions
d’avaluació designades amb aquesta finalitat. Aquest professorat ofereix un alt nivell d’acreditació
acadèmica que ve a reforçar el que ja existia a la Facultat de Medicina i, a l’hora, ha incorporat
professors provinents de centres assistencials de la Catalunya interior. Per a l’assignatura de
Dermatologia s’ha escollit la Professora Gemma Martin; per a la d’Oftalmologia el Professor Josep
Lamarca; per a la d’Otorinolaringologia el Professor Xavier León; per a la de l’aparell locomotor
(Traumatologia i Reumatologia) el Professor Carles Torrens; per a la de Geriatria el Professor Jordi
Amblàs; i per a la de Neurologia el Professor Xavier Montalban.
Seguim fidels al nostre model educatiu -Aprenentatge basat en Casos Clínics (ACC)- en el qual els
alumnes segueixen essent proactius en la seva pròpia formació i en què el professorat actua com a
facilitador de les tasques que els estudiants desenvolupen. És un model clar d’aprenentatge basat en
qui aprèn.
Al mateix temps s’estan ampliant els espais i l’estructura del laboratori de dissecció anatòmica i també
l’augment de prestacions del SECTRA. Aquestes novetats ens permeten millorar la formació dels
estudiants de Medicina i també d’altres ensenyaments de la UVic-UCC i d’altres universitats.
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En paral·lel s’ha ampliat el ventall d’assignatures optatives, totes elles impartides en llengua anglesa i
que gaudeixen de molt bona acollida.
Durant el proper curs es produiran dos fets transcendentals per a la Facultat de Medicina: per una
banda, l’entrada “de facto” en la internacionalització de la docència amb estades a l’estranger dels
nostres alumnes en 11 universitats amb les quals tenim conveni. I per altra banda es posarà en marxa
el nou Institut de Recerca i Innovació en ciències de la vida i la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC)
que generarà un impacte important en la recerca duta a terme a la nostra Facultat.
Pel que fa a l’avaluació, seguim escollint eines que mantenen el principi que “l’avaluació dirigeix
l’aprenentatge”. D’aquesta manera, elements cognitius i no cognitius s’incorporen als “exàmens” que
indiquen als alumnes el que han d’aprendre.
Tot i que la pandèmia no ha remés totalment, hem aconseguit mantenir al màxim la majoria d’activitats
docents, de recerca i de gestió pròpies d’una Facultat de Medicina i amb la major presencialitat possible.
En aquest darrer punt volem expressar el nostre agraïment als centres assistencials que acullen els
nostres alumnes. Sempre hem tingut la certesa que el binomi Facultat/Sistema Sanitari està funcionant
bé a la Catalunya central i que l’èxit de les pràctiques clíniques n’és el millor exponent.
L’avaluació de l’assignatura de Pràctica Clínica s’ha fet, en part, mitjançant una ACOE (Avaluació
Clínica Objectiva Estructurada), que ha estat on-line, tant a tercer com a quart curs, conjuntament amb
el Centre de Simulació i Seguretat del Pacient (CISARC, Manresa). Un nombre important de persones
d’ambdues institucions han treballat per a superar la dificultat de passar una prova de l’entorn real a
l’entorn virtual, i s’han obtingut uns resultats excel·lents. Això no treu que en futures edicions tornem a
l’entorn presencial amb la possibilitat d’incloure-hi algunes estacions virtuals.
En resum, estem obrint la darrera part de la consolidació d’un Grau que està avançant a bon ritme i
que, gràcies a totes les institucions acadèmiques i assistencials participants, pensem que assolirà els
seus objectius que es concreten en els eixos fonamentals que sempre hem defensat.

Escola de Doctorat

El curs 2020/21 fou el segon curs acadèmic que la UVic-UCC impartí el programa de Doctorat en
Medicina i Ciències Biomèdiques amb un total de 40 tesis inscrites, entre les quals tres professors de
la Facultat de Medicina. Durant aquest curs 20/21, la majoria de doctorands van participar activament
en les activitats formatives, de caràcter transversal, organitzades per l’Escola de Doctorat de la UVicUCC així com a l’activitat de Journal Club que per primera vegada es va organitzar específicament des
del programa de doctorat de medicina i ciències biomèdiques amb unes sessions mensuals que
tingueren molt bona acollida entre els doctorands.
Per línies de recerca, hi va haver 12 persones doctorandes en l’àmbit de l’envelliment, cronicitat i models
d’integració social; 10 doctorands i doctorandes en Investigació clínica i translacional; 6 en Noves
estratègies terapèutiques; 6 Epidemiologia clínica; 3 en Seguretat del pacient; 2 en Biologia cel·lular i
molecular i 1 en Educació Mèdica.
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També destacar que 4 doctorands van fer la tesi a temps complert amb una beca predoctoral (14%) i
19 doctorands a temps parcial (86%) combinant-ho amb una altra activitat professional. Pel què fa a
la internacionalització, un 14 % dels doctorands tenien origen internacional.
Estudis impartits: grau en Medicina

Beques i ajuts a l’estudi

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS CONCEDIDES

NO
SELECCIONADES

DENEGADES

23

2

60.000,00

IMPORT

Ajut del Fons Social

55

30

Beca Extraordinària

51

20

31

73.866,67

Beca renovació nota 4t curs

13

9

4

43.465,93

Beca renovació renda 3r curs

26

21

5

82.800,00

Beca renovació renda 2n curs

23

15

8

58.466,67

Readjudicació renda 2n, 3r i 4t

20

7

13

26.867,00

Beca renda 1r curs

51

27

13

11

100.133,66

239

129

36

74

445.599,93

TOTALS

CONCEDIDES
Premis a l'Excel·lència
Acadèmica 20-21
Premis a la Pràctica Clínica 2021

IMPORT

8

24.000,00

8

23.400,00

Formació Continua
Centre Internacional de Formació Contínua:
-Curs expert: Cross cultural competence in Health care (Unitat FESS)
Curs d’especialització, emmarcat dins del projecte de recerca Forward (Forward-Formazione, ricerca i
Sviluppo di Strategie Community Based), codirigit pel Dr. Carles Blay, i els doctors Carlo Orefice i
Alessandra Romano, coordinador i vicecoordinadora del projecte finançat pel Ministeri d'Educació,
Universitats i Investigació italià. L’objectiu d’aquest curs ha estat facilitar la integració de la població
immigrant. La formació ha estat organitzada conjuntament per la Unitat de Programes Internacionals i
la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
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Segona edició del curs, amb un total de 26 alumnes d'arreu del país, des del 26 d'octubre fins al 6 de
novembre del 2020 amb un total de 32 hores repartides en dues setmanes. Curs expert en modalitat
en línia, a causa de la situació pandèmica.
-Màster: Andrologia clínica (Unitat FESS)
Màster en Andrologia Clínica organitzat amb la col·laboració de la Fundació Puigverd que ha tingut com
a objectiu proporcionar les competències adequades sobre fisiopatologia de l’aparell reproductor
masculí en les diferents etapes de la vida, l’etiologia de les patologies masculines més importants, els
mètodes de diagnòstics de classificació d’aquestes patologies, els principis generals del tractament
mèdic i quirúrgic de les malalties andrològiques.
Quarta edició del màster amb un total d'11 alumnes matriculats. Durada de dos anys amb un total de
70ECTS. Estructurat en 1750 hores per alumne entre sessions teòriques i pràctiques, en modalitat
semipresencial.
-Curs expert: Teràpia amb cèl·lules CAR-T (Unitat FESS)
Curs d’especialització interuniversitari sobre la teràpia Car-T, una de les més avançades en la lluita
contra el càncer, coordinat pel Dr. Albert Altés, professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i
cap del servei d’Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia.
Primera edició inaugural, amb un total de 38 alumnes matriculats i amb una dedicació de set mesos
entre el novembre de 2020 fins al maig del 2021. El curs expert es va realitzar en modalitat en línia, a
causa de la situació pandèmica.
-Postgrau: Malaltia mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual
Setembre 2020 a Juny 2021.
Postgrau organitzat amb la col·laboració d’Althaia i Ampans que capacita professionals per a dissenyar
i aplicar intervencions biopsicosocials a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten trastorns
de la conducta i malalties mentals.
Segona edició del Postgrau que ha tingut un total de 21 alumnes matriculats en modalitat en línia.
L'interval del postgrau va ser entre el 18 d'octubre del 2020 fins al 30 de juny del 2021.

PERSONES
Alumnat
Nombre total d’estudiants per curs

1r curs
2n curs
3r curs

Homes
26
25
24

Dones
112
86
70

Total estudiants
138
111
94
12

4t curs

18

34

52

Percentatge homes/dones per curs
Homes

Dones

1r curs

18,84

81,16

2n curs

22,52

77,48

3r curs

25,53

74,47

4t curs

34,62

65,38

Origen geogràfic estudiants
Estudiants 1r curs
Catalunya
Illes Balears
Espanya
Portugal
França

Nombre
75
7
50
5
1

%
54,35
5,07
36,23
3,62
0,72

Nombre
64
14
29
4

%
57,66
12,61
26,13
3,6

Nombre
55
5
29
4
1

%
58,51
5,32
30,85
4,26
1,06

Nombre
29

%
55,77

Estudiants 2n curs
Catalunya
Illes Balears
Espanya
Portugal
Estudiants 3r curs

Catalunya
Illes Balears
Espanya
Portugal
França
Estudiants 4t curs
Catalunya

13

Illes Balears
Espanya
França

2
20
1

3,85
38,46
1,92

Professorat
Agulló Rueda, Luís
Aligué Capsada, Jordi
Altés Hernandez, Albert
Álvarez del Castillo, Manuel
Amblàs Novellas, Jordi
Anglès Coll, Roser
Aulinas Masó, Anna
Badia Jobal, Daniel
Baños Diez, Josep-Eladi
Barba Suñol, Pere
Barba Vert, Ignasi
Bardají Bofill, Manel
Bernadich Márquez, Òscar
Blay Pueyo, Carles
Boix Sabrià, Núria
Bosch Llonch, Fèlix
Burgos Pelaez, Rosa Maria
Calsina Berna, Agnès
Carbonell Socias, Melchor
Cartanyà Bonvehí, Joan
Carreras Moratonas, Maria Elena
Casals Toquero, Martí
Castañé Forn, Anna
Clotet Sala, Bonaventura
Collera Ormazábal, Pablo
Cortes Rodriguez, Maria José
Costa Tadeo, Xavier
Cruz Zambrano, Cristina
Dalfó Capella, Esther
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De Muga Salleras, Sílvia
Díaz Gómez, Joan Manuel
Domènech Santasusana, Montserrat
Elosua Llanos, Roberto
Fàbrega Santamaria, Anna
Farrarons Lorente, Lídia
Farré Font, Roser
Ferré Yvarz, Laia
Felip Font, Enriqueta
Fernández del Prado, César
Ferrà Coll, Christelle
Foguet Boreu, Quintí
García Cuyàs, Francesc
Garrido Ocaña, Juan Miguel
Gella Concustell, Àlex
Gómez Batiste, Xavier
González Álvarez, Raquel
González Foruria, Iñaki
Guerrero López, Raül
Guirado Perich, Lluís
Hermoso Bosch, Judit
Iglesias Serret, Daniel
Illa Boixaderas, Marc
Iruela López, Toni
Joaquín Ortiz, Clara
Kanterewicz Binstock, Eduardo
Maideu Mir, Joan
Maiz Elizaran, Nerea
Martínez García, Vanessa
Mascaró Cavaller, Òscar
Mauricio Puente, Dídac
Meroño Dueñas, Oona
Miarons Font, Marta
Miquel Planas, Mireia
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Molist Señé, Gemma
Montserrat Ortego, Sílvia
Morales de Cano, Jaime
Motlló Borrella, Cristina
Muñoz Fernández, Anna María
Nicolau Molina, Carlos
Nogueras Mas, Mercedes
Obradors Aranda, Núria
Parera Roig, Marta
Pedemonte Sarrias, Eduard
Pérez Oller, Laureano
Pineda Martinez, Jose
Piqueras Bartolomé, Marta
Pla Salas, Xavier
Pons Martín del Campo, Isaac
Prat Vigué, Gemma
Puig del Castillo, Ignasi
Puigdecanet Riubugent, Eulàlia
Puigdellívol Sánchez, Ana
Pujol Farriols, Ramon
Ramos Josemaria, Belén
Rodriguez Carunchio, Leonardo Ernesto
Rodríguez Fernández, Lluís
Roig Garcia, Josep
Roger Casals, Núria
Roman Degano, Irene
Roura Poch, Pere
Ruiz Hidalgo, Domingo
Saigí Ullastre, Ignasi
Saladich Cubero, Maria
Saló Rich, Joan
Sanchez Martin, Francisco
Sant Masoliver, Francesc
Sarri Plans, Elisabet
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Selga Coma, Elisabet
Sellarés Torres, Jacobo
Serra Millàs, Montserrat
Serrallonga Mercader, Marta
Tabernero Caturla, Josep Maria
Téllez Besolí, Noèlia
Torrens Mèlich, Marta
Trapé Pujol, Jaume
Trullàs Vila, Joan Carles
Valenzuela Leal, Helen Margarita
Vallverdú Cartié, Helena
Valverde Vilamala, Ivanna
Vázquez Oliva, Gabriel
Veganzones Guanyabens, Irene
Vidal Alaball, Josep
Vilardell Vila, Maria Carme
Vilaseca Giralt, Susanna
Vilaseca Llobet, Josep Maria
Villalonga Vadell, Rosa Maria

Professorat doctor i acreditat, expert en metodologies innovadores, amb carrera investigadora de
primer nivell. Experiències d’internacionalització.
PDI 2020-2021: 116
Catedràtics: 6
Titulars: 11
Agregats: 19
Associats: 80

NºDoctors: 84 (72,4%)
Doctors Acreditats: 41 (48,8%)
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Professió:
Metges --> Clínics: 88 (75,8%)
Bàsics --> Químics, Biòlegs... 28 (24,2%)

Gènere:
Dones 44%
Homes 56%

Personal d’administració i serveis
Aguilar Pujol, Anna
Arévalo Brunells, Berta
Boteller Mas, Marta
Brugarola Corpas, Tania
Casals Solé, Natàlia
Castellnou Sardà, Núria
Geli Fàbrega, Marina
Herraiz Casas, Montse
Huguet Claret, Maria Carme
Lozano Blanc, Maria Isabel
Martinez Expósito, Eva
Mas Colomer, Marta
Mir Roca, Sarah
Montero Cueto, Lluís Miquel
Moreno Mayorga, Anna
Nogué Navarro, Laia
Paz Espiñeira, Rosalina
Riba Fossas, Anna
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SERVEIS UNIVERSITARIS

Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals

L’objectiu de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals (ACCRI) ha estat vetllar per
la política comunicativa de la FESS i fer-la efectiva mitjançant els recursos disponibles i les accions més
adequades. Durant el curs 2020-21 aquesta àrea va consolidar el seu principal objectiu que és donar
visibilitat i fer conèixer l’activitat que du a terme la Facultat de Medicina.
La tasca de l’ACCRI s’ha centrat en gestionar tant la comunicació externa com interna de la Facultat
de Medicina. La comunicació externa s’ha realitzat a partir de notes de premsa que s’han enviat als
mitjans de comunicació i notícies diverses sobre temes d’actualitat, entrevistes a personal docent i
reportatges que s’han publicat al web UMedicina i a les xarxes socials pròpies del centre, especialment
Twitter i Instagram. Entre les notícies més rellevants del curs 2020-21 hi hauria: “La UVic-UCC i la UPC
School s’uneixen per impulsar un nou postgrau en Urbanisme i Salut”, “La Facultat de Medicina i
l’Ajuntament de Vic inauguren un espai al cementiri per recordar els donants del cos a la ciència”, “La
Fundació Althaia incorpora sis docents a la UDT Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC”.
Pel que fa a la comunicació interna, una de les principals accions ha estat la consolidació del Butlletí de
Medicina, de publicació periòdica, amb un recull de notícies amb el més destacat de la Facultat, un
apartat d’agenda i una entrevista a cada número. Aquest butlletí es dirigeix a la comunitat docent i
estudiantil, així com també als col·laboradors de la Facultat.
A més a més, l’ACCRI ha fet ús de les publicacions internes de la UVic-UCC com ara l’Apunt, el
Newsletter que s’envia setmanalment als mitjans de comunicació i l’UCampus per donar visibilitat a
esdeveniments i a aspectes singulars de la Facultat com ara el programa de preparació del MIR i
l’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE).
Des d’un punt de vista més general, el curs 2020-21 aquesta àrea també ha participat en
l’assessorament i la realització d’un vídeo promocional sobre les Unitats Docents Territorials (UDT) de
la Facultat i ha pres part activament en la presentació de la segona edició de la Jornada de Portes
Obertes Virtual del mes de març. A més a més, s’ha pres part i s’ha assessorat en la posada en marxa
del nou web de la Facultat en el qual s’està treballant actualment. El servei de Protocol d’aquesta àrea
també ha participat en l’organització de la inauguració del curs 2020-21 i en la signatura de tres
convenis de la FESS amb diferents institucions, el juliol de 2021.

Àrea d’Innovació Docent
L’Àrea d’Innovació ha treballat en aquests tres àmbits:
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1.- Formació: al llarg del 2020-2021 s’han organitzat dos cursos en formació en metodologia ACC per
al professorat de la Facultat de Medicina i s'ha impartit una formació als col·laboradors docents de les
diferents UDT (Vic i Manresa) sobre mini-Cex i portafolis mitjançant classes enregistrades amb Loom.
Alhora s’ha començat a planificar un curs de formació en Simulació per al professorat de la Facultat de
Medicina en coordinació amb el CISARC.
2.- Comissió d'Innovació Docent de la UVic: participació en les reunions mensuals de la comissió amb
participació en el projecte "Eina d'Avaluació de la Docència" i formant part del tribunal avaluador dels
projectes presentats a la candidatura PIRE.
3.- Recerca: posada en marxa dels projectes de recerca "Percepció dels estudiants i professors sobre
la metodologia docent de la Facultat de Medicina UVic-UCC (IP: Joan Carles Trullàs)" i “Aplicació de la
tecnologia de transcripció de veu i centralització de dades mitjançant l'ús de l'App Beeseet com a eina
docent a la Facultat de medicina UVic-UCC. Prova de concepte (IP: Josep Vidal-Alaball)”

Formació continua
Durant el curs 2020-21 la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut ha donat pas a la
Formació Continua.
Superant l’adaptació a la situació sobrevinguda de la virtualització, s’ha portat a terme un Màster en
Andrologia amb orientació professionalitzada i dos cursos d’expert en Teràpia amb Cèl·lules CAR-T i de
comunicació intercultural.
La formació continua segueix creixent i col·laborant amb altres entitats com per exemple la Universitat
de Siena, la Fundació Puigvert, ITA Salut mental, la Universitat Politècnica de Catalunya, Osonament...
per tal de proporcionar als nostres estudiants programes formatius amb la millor expertesa.

Servei de Donació de Cos a la Ciència
Durant el període juliol 2020 a juny 2021 hi ha hagut un total de 53 altes de donacions. En quan als
decessos, en aquest mateix període han ingressat al laboratori un total de 9 difunts ( 2 durant el 2020
– 7 durant el 2021).
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Servei de Laboratori d’Anatomia

Durant el curs 2020-2021 (Setembre a juny) el laboratori d’anatomia, a part del tallers d’anatomia de
les EFCH I - EFCH II – EFCH III, s’han realitzat diferents seminaris anatòmics i cursos.
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-

Taller Toracocentesis en Cadàver. 4rt Grau Medicina UVIC. Assignatura Pneumologia.
Desembre 2020.
Taller palpació uterina en cadàver. 4rt Grau Medicina UVIC. Assignatura Reproducció Humana.
Abril 2021.
Seminari Anatòmic 2n del Grau Fisioteràpia UManresa. 21-28/09/2020 i 5-19/09/2020
Seminari Anatòmic 2n del Grau Podologia UManresa. 01/10/2020
Seminari Anatòmic Grau de Nutrició UVic. 11-18/12/2020
Seminari Anatòmic 1r del Grau Fisioteràpia UManresa 16/03/21-06/04/2021- 01/06/202108/06/2021
Seminari Anatòmic 3r-4rt del Grau de Fisioteràpia UManresa. Dissabtes 17-24/04/202122/05/2021- 05/06/2021
Seminari Anatòmic 1r del Grau Podologia UManresa. 03/06/2021
Curs de Podologia Ecoguiada. Organitzat Màster Podologia Manresa Dissabte 15/05/2021
Curs Cirurgia Laparoscòpica & Laparotomia Residents Cirurgia Althaia. 21/05/2021

Altrament, el laboratori d’anatomia de la Facultat de Medicina ha esdevingut com a centre de pràctiques
curriculars pels estudiants del Grau Superior d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (APiC) de diferents
centres. Actualment tenim conveni amb quatre centres, tant públics com privats, que envien els seus
estudiants.
Els centres en qüestió són:
-

Centre Garbí de Salt. (Privat)
Forma’t Institut d’Ensenyament Superior. Barcelona. (Privat)
Col·legi El Pinar de Nuestra Senyora. Valldoreix. (Privat)
Institut Narcís Xifra i Masmitjà. Girona. (Públic)

Durant el període setembre 2020 a juny 2021 han vingut:
-

1 alumna del Col·legi El Pinar de Nuestra Senyora. Valldoreix
1 alumna Institut Narcís Xifra i Masmitjà. Girona
2 alumnes Centre Garbí. Salt
3 alumnes IES.FORMA’T . Barcelona

22

