
                                                                                                          
   

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
Curs 2021-2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                      
 
 

2 
 

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 2021-2022.  

  

Josep Arimany i Manso 

President de la FESS 

 
 
2. 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 
Josep Gili Prat (vicepresident), regidor de l’Ajuntament de Manresa 
Joan Turró Vicens, director general de la FUBalmes 
Valentí Martínez Espinosa, director general de la FUBages 
Antoni Llobet Mercadé, adjunt a la direcció general de la FUBages  
Meritxell Borràs Solé, coordinadora de Polítiques Corporatives de la UVic-UCC 
Pere Soley Bach, designat per la FUBalmes 
Manel Jovells Cases, director general de la Fundació Althaia 
Anna Forcada Arcarons, gerent territorial de l’ICS a la Catalunya Central 
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 
Sara Manjón del Solar, gerent del Consorci Hospitalari de Vic 
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Comissió Executiva  
       
Josep Arimany Manso, president de la FESS 
Joan Turró Vicens, director general de la FUB 
Valentí Martínez Espinosa, director general de la FUBages 
Manel Jovells Cases, director general de l’Hospital Althaia 
Anna Forcada Arcarons, gerent territorial de l’ICS a la Catalunya Central 
Sara Manjón del Solar, gerent del Consorci Hospitalari de Vic 
Marc Soler Fàbregas, director general corporatiu del COMB 
 
Directora general  
Marina Geli Fàbrega 
 
Directora executiva 
Anna Riba Fossas 
 
Degà 
Ramon Pujol Farriols 
 
Secretari de la FESS 
David Sanclimens 
 
 
Consell de Direcció 
 
Ramon Pujol Farriols, degà 
Roberto Elosua Llanos, vicedegà de Recerca i Internacional 
Núria Obradors Aranda, cap d’estudis 
Elisabet Sarri Plans, coordinadora Cicle Bàsic 
Joan Manuel Diaz, coordinador de Cicle Clínic 
Núria Roger Casals, coordinadora de la Unitat Docent Territorial Vic  
Jordi Aligué Capçada, coordinador de la Unitat Docent Territorial Manresa  
Natàlia Casals Solé, responsable de la secretaria de centre 

Marina Geli Fàbrega, directora general 
Anna Riba Fossas, directora executiva 

Núria Castellnou Sardà, secretària de direcció i deganat 
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3. RESUM DEL CURS 
 

Activitat institucional 

Setembre de 2021 

- La Facultat acull la 10a edició de les Jornades Formatives 0.0 del Consell Estatal d’Estudiants de 
Medicina (CEEM).  

- Ampliació dels espais de la Unitat Docent Territorial (UDT) de Manresa de la Facultat de Medicina. 

Octubre de 2021 

- La Dra. Enriqueta Felip, cap de secció del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall 
d'Hebrón de Barcelona i professora de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, és nomenada 
presidenta de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).  
 
- La Dra. Marina Geli, directora general de la FESS, inaugura el curs acadèmic del Consorci Hospitalari 
de Vic amb la conferència “Perspectives de gènere en el sistema de salut". 

Novembre de 2021  

- El Dr. Albert Altés, professor a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i cap del Servei d’Hematologia 
a la Fundació Althaia de Manresa, guanya el primer Premi d’Assaig Ricard Torrents, que atorga la UVic-
UCC juntament amb Eumo Editorial. 

- Xerrada a la Facultat de Medicina sobre com abordar les violències de gènere en un entorn universitari 
per part d’Araceli Escusol, membre del Col·legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya, i Anna Pérez-
Quintana, directora de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC.  

 - Roda de premsa sobre la matrícula a la Facultat de Medicina. Destaquen els 157 estudiants 
matriculats de nou accés i un total de 488 alumnes al grau. La matrícula s’incrementa un 6,7% 
amb relació al curs 2020-2021. 

- Jornada entre Centres Sanitaris i Universitaris de la Catalunya Central organitzada per la Facultat de 
Medicina a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 
 

Desembre de 2021 

- Presentació del llibre Catalan physicians’ contributions to medicine: A historical view through eponyms 
per part del Dr. Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, i Elena Guardiola, membre de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

https://www.ceem.org.es/2019/
https://www.ceem.org.es/2019/
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- Reconeixement per part del Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut 
(FESS), entitat titular de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, al conseller de Salut, Josep M. 
Argimon, per la seva dedicació i defensa del projecte de la Facultat de Medicina.  

- La Dra. Marta Torrens entra a formar part del Comitè Executiu de la World Association on Dual 
Disorders. La Dra. Torrens és directora del Procés d'Addiccions de l'INAD i investigadora de l'Institut 
Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i coordinadora de l’assignatura de Conducta Humana de la 
Facultat de Medicina UVic-UCC. 
 

Gener de 2022 

- Conferència inaugural de curs a càrrec de la Dra. Elvira Bisbe, vicepresidenta primera del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona i anestesiòloga de l’Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, amb la 
conferència titulada "La medicina, els metges i les metgesses del futur”. 

- Presentació del llibre Fins al final de la vida al Casino de Vic, del Dr. Xavier Gómez-Batiste, director de 
la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC i especialista en Medicina interna, oncologia i medicina 
pal·liativa. La infermera Anna Formiguera i la psicòloga i psicooncòloga, Mariona Vilaclara són coautores 
del llibre.  

 

Febrer de 2022 

- Publicació de la memòria anual en format digital de la UVic-UCC corresponent al curs 2020-2021. 

Març de 2022 

- Col·loqui i visita a la Facultat de Medicina del Dr. Joan Massagué Solé, referent mundial en la 
investigació del càncer, i l’origen de la metàstasi i concessió. 

- El Dr. Josep M. Vilaseca Llobet, professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i cap de servei 
d’Atenció Primària de la Fundació Althaia, nomenat acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya (RAMC) en reconeixement a la seva trajectòria professional i acadèmica, i a la seva 
contribució a la història de la Medicina.  

Maig de 2022 

- Xerrada “Lliçons de la covid-19”, a càrrec dels investigadors Bonaventura Clotet, director de la 
Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat, i catedràtic de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC,  
Roberto Elosua, director de la Càtedra de Salut i Població, vicedegà de Recerca i Internacional, i 
catedràtic de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, i Salvador Macip, director del grup de recerca 
Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory de la Universitat de Leicester (Regne Unit).  



                                                                      
 
 

6 
 

- Nomenament de Roberto Elosua Llanos com a degà electe de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC  
per part del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, a petició del rector. Roberto Elosua  coincidirà 
amb l’actual degà Ramon Pujol durant el curs 2022-2023. 

- XV Congrés de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, a càrrec de Josep Arimany, Ramon Pujol, 
Fina Climent i Irmgard Costa. Josep Arimany explica el paper que ha tingut al territori la UVic-UCC com 
a motor econòmic i de transformació social. 

- II Congrés Internacional sobre Salut Mental i Innovació Social organitzat pel grup de recerca sobre 
Salut Mental i Innovació Social (SaMIS) i la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC i la Fundació 
Althaia. 
 
- Participació del degà Ramon Pujol en la conferència inaugural de la Jornada de Comiat als Residents 
de Medicina, en la XI jornada de Recerca i Docència de la Unitat Docent Multiprofessional de l’ICS.  
 
Juny de 2022 

- Inici del funcionament de l’Institut de Recerca i d’Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la 
Catalunya Central (IRIS-CC), nou institut d’investigació biomèdica i sanitària, dirigit per José Jerónimo 
Navas. 
 

-  Xerrada divulgativa a la UVic-UCC sobre “Accés i admissió a la Universitat”, a càrrec de Jesús Prujà, 
convidat per la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Àngels Pinyana, i visita a la Facultat de Medicina. 

- Homenatge al cardiòleg vigatà Dr. Antoni Bayés de Luna per part de la societat vigatana i de la 
comunitat universitària en reconeixement de la seva dedicació a la medicina, durant la inauguració de 
la XXVII edició de la Universitat d’Estiu.  

- La Facultat de Medicina incorpora quatre nous catedràtics: el Dr. Xavier Montalban, coordinador de 
l’assignatura El Cervell i les seves Funcions; la Dra. Elena Carreras, coordinadora de l’assignatura La 
Reproducció Humana; la Dra. Marta Torrens, coordinadora de l’assignatura Conducta Humana, i el Dr. 
Dídac Mauricio, coordinador de l’assignatura Els Sistemes de Comunicació al Cos Humà.  

 
Nous càrrecs universitaris 
 
Coordinació de Cicle Clínic: Joan Manuel Diaz 
Coordinació del Programa de Suport a l’Estudiant: Cristina Cruz Zambrano i Irene Veganzones 
Guanyabens 
Responsables d’Optatives: Toni Iruela López i Josep M. Vilaseca Llobet 
Responsable d’Igualtat i Perspectiva de Gènere: Susanna Vilaseca Giralt 
Responsable del Laboratori Tecnològic: Jose Pineda Martínez 
Responsable del TFG: Roberto Elosua Llanos 
Suport d’Ordenació Acadèmica: Olga Pedragosa Xuclà 
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Responsable de l’ACOE: Xavier Julià Berruezo 
 
 

Activitats de docència 

 

Setembre de 2021   

- La Facultat de Medicina de la UVic-UCC acull la 10 edició de les jornades Formatives 0.0 del Consell 
Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM). 

-  La UVic-UCC entra al rànquing mundial THE World University Ranking (WUR) de Times Higher 
Education, en la franja de la posició 401 i 500 d’un total de 1.662 universitats públiques i privades de 
99 països diferents, i se situa com a quarta universitat catalana i sisena de l’Estat. 

 

Novembre de 2021  

- Augmenta la matrícula de nou accés a les titulacions oficials de la UVic-UCC, un 16% respecte al curs 
anterior, del grau de nou accés i actualment hi ha 488 alumnes matriculats. La matrícula de primer 
augmenta un 6,7% en relació amb el curs 2020-2021. 

- El Laboratori d'Anatomia de la Facultat de Medicina realitza diferents activitats formatives de formació 
contínua amb cadàvers.  

 

Març de 2022   

- Jornada de Portes Obertes de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC 100% presencial.  

- Increment d’un 18% de la UVic-UCC en el Saló de l’Ensenyament de Barcelona. 

 

Abril de 2022 

- Inici de pràctiques curriculars a l'Hospital Universitari de Vic per part de la primera estudiant 
internacional incoming de la Facultat de Medicina, procedent de Colòmbia. Les pràctiques consisteixen 
en una rotació pel Servei de Cirurgia General, l'Aparell Digestiu i Urgències.  

 

Juny de 2022  

- Primers estudiants de la Facultat de Medicina realitzen mobilitat internacional. Un total de 12 estudiants 
de 5è curs de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC efectuen estades de pràctiques a l’estranger. 

 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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 Juliol de 2022  

- El programa de beques de la Facultat de Medicina, l’únic amb un preu del crèdit totalment privat, 
incrementa les sol·licituds rebudes, amb 261 alumnes becats.  

- 33 professors i professores de la Facultat de Medicina (un 22,3% del total) són caps de servei o d’unitat 
de centres hospitalaris o assistencials d’arreu de Catalunya el curs 2022-2023.  

 

Activitats de recerca  

 

Octubre de 2021 

- L’estudi liderat per Roberto Elosua, catedràtic de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i 
titulat Resting heart rate, cardiovascular events, and all-cause mortality: the REGICOR study és publicat 
per la revista European Journal of Preventive Cardiology. L’estudi realitzat amb altres investigadors del 
grup de recerca en Epidemiologia i Genètica Cardiovascular demostra que un major nombre de 
pulsacions del cor s’associa amb més risc de mort.  

- XI Jornades R+D+I TIC Salut Social sobre la funció de la intel·ligència artificial en l’atenció a la persona 
organitzades per Althaia juntament amb la Càtedra TIC Salut Social de la UVic-UCC i la Fundació TIC 
Salut Social, entre d’altres. 

 

Març de 2022 

-  La UVic-UCC consulta el seu PDI per desenvolupar un pla de comunicació, consulta promoguda  pel 
Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement per avançar cap a noves estratègies 
comunicatives en l’àmbit de la recerca. 

- El Dr. Josep Tabernero i el Dr. Salvador Aznar-Benitah obtenen els Premis Fundació Lilly de Recerca 
Biomèdica 2022, en les categories de “Recerca Preclínica” i “Recerca Clínica”. 

- La Dra. Enriqueta Felip, cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del Vall d’Hebron 
Institut d’Oncologia (VHIO), cap de secció del Servei d’Oncologia de l’Hospital Vall d'Hebron i 
professora de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, és guardonada amb el premi Vanguardia de la 
Ciència per l’estudi d’immunoteràpia del càncer de pulmó i és votada com l’avanç científic més rellevant 
del 2021 a l’Estat espanyol. 

- Col·loqui a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC del Dr. Joan Massagué, investigador del càncer i 
de l’origen de la metàstasi, sobre la seqüenciació dels tumors i la investigació científica en general. 

 

https://www.umedicina.cat/informacio/beques-ajuts
https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurjpc/zwab148/6363627?redirectedFrom=fulltext
https://hospital.vallhebron.com/
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Juliol de 2022 

- El Dr. Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, 
director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia i professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, 
rep el Premi Fundació Lilly de recerca biomèdica clínica 2022.  

 
• El nombre total de publicacions indexades del professorat de la FESS del curs 2020-2021 són 190. 

Indexades a WOS (JCR): 157  

Indexades a WOS (ESCI) : 3  

Indexades a SCOPUS: 30 

 
 

4. DOCÈNCIA 
 

Presentació del centre: Facultat de Medicina 
 

Aquest ha estat el cinquè curs lectiu de la Facultat des de la seva inauguració el setembre de 2017 i, 
en aquests moments, la Facultat de Medicina està formada per 156 PDI, 22 membres del PAS i 480 
estudiants. Hem de dir clarament que el balanç, en conjunt, és favorable.  

En aquest curs continuem amb una direcció de l’Àrea Acadèmica, reforçada pel nomenament d’un degà 
electe, que substituirà el degà actual a final de curs vinent, coincidint amb la graduació de la primera 
promoció, i una altra de l’Àrea de Gestió de la Facultat, que vetllen, coordinadament, i es 
responsabilitzen del seu bon funcionament. S’ha posat en marxa el Programa de suport als estudiants, 
que acull i acompanya l’estudiant en la seva adaptació i, al mateix temps, identifica de manera individual 
les necessitats acadèmiques, psicològiques o socials que poden aparèixer durant els estudis. 

S’han seleccionat nous professors per impartir la docència de sisè curs. Els seus responsables, amb els 
corresponents equips, han estat escollits mitjançant concursos oberts per les comissions d’avaluació 
nomenades amb aquesta finalitat. Aquest professorat ofereix un alt nivell d’acreditació acadèmica, que 
ve a reforçar la que ja existia a la Facultat de Medicina i, alhora, s’han incorporat professors provinents 
de centres assistencials de la Catalunya interior.  

Per a l’assignatura de Pediatria ha estat escollida la professora Mònica Balagué; per a la Bioètica, la 
professora Irene Cambra; per a la d’Atenció Primària, el professor Josep Vidal-Alaball; per a la 
d’Urgències, el professor José Zorrilla; per a la del Treball de Fi de Grau (TFG), el professor Roberto 
Elosua, i la professora Candela Solé per coordinar la de Pràctica Clínica IV. També han estat nomenats 
nous catedràtics o catedràtiques els professors i professores Elena Carreras, Marta Torrens, Xavier 
Montalban i Dídac Mauricio. 
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Som fidels al nostre model educatiu, l’Aprenentatge basat en Casos Clínics (ACC), en el qual els 
alumnes són proactius en la seva pròpia formació i on el professorat actua com a facilitador de les 
tasques que els estudiants desenvolupen. És un model clar d’aprenentatge basat en qui aprèn.  

Així mateix, s’estan ampliant els espais i l’estructura del laboratori de dissecció anatòmica i també 
l’augment de prestacions del SECTRA; aquests fets ens permeten millorar la formació dels estudiants 
de Medicina i també d’altres ensenyaments de la UVic-UCC i d’altres universitats. 

En paral·lel s’ha ampliat el ventall d’assignatures optatives, totes impartides en llengua anglesa i que 
gaudeixen de molt bona acollida.   

Aquest curs han tingut lloc dos fets transcendentals per la Facultat de Medicina. Per una banda, 
l’entrada de facto en la internacionalització amb estades a l’estranger d’11 estudiants en diversos 
centres hospitalaris associats a facultats amb les quals tenim conveni. En el marc d’aquests convenis 
bilaterals també s’ha acollit una estudiant incoming, que ha realitzat una estada de pràctiques a l’HUV. 
Aquesta ha estat una primera experiència d’èxit. Per altra banda, s’ha aprovat el nou Institut de Recerca 
i d’Innovació en Ciències de la Vida i la Salut de la Catalunya Central, que tindrà un impacte important 
en la recerca duta a terme, entre d’altres, a la nostra Facultat.   

Pel que fa a l’avaluació, continuem escollint eines que segueixen 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.   

Continuem amb una estreta col·laboració amb els 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. Una mostra d’això ha estat la I 
Jornada entre Centres Sanitaris i Universitaris de la Catalunya Central, que ha tingut lloc a l’Hospital 
d’Olot amb gran participació de professionals, gestors i estudiants de l’àmbit de la Salut. També, amb 
el Departament de Salut, amb el qual tenim un conveni en marxa conjuntament amb l’Agència de 
Qualitat universitària (AQU) per a un projecte de validació de pràctiques de qualitat. 

L’avaluació de les assignatures 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 continuat treballant per realitzar-les en l’entorn real amb el suport virtual i 
ha donat uns resultats excel·lents.  

Una novetat ha estat l’avaluació de l’assignatura de Pràctica Clínica III que, com que no es poden fer 
mitjançant ACOE per tenir alumnes en centres estrangers, s’ha optat per una nova eina avaluativa, 
l’Script Concordance Test (SCT), al qual s’ha afegit la connexió a distància amb els alumnes mitjançant 
el Wooclap, una altra novetat. 

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. 
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Escola de Doctorat  

 

El curs 2021-2022 ha estat el tercer curs acadèmic que la UVic-UCC ha impartit el programa de 
doctorat en Medicina i Ciències Biomèdiques, amb un total de 58 tesis inscrites.  

Durant aquest curs 2021-2022, la majoria de doctorands han participat activament en les activitats 
formatives, de caràcter transversal, organitzades per l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC. També ha 
tingut molt bona acollida entre els doctorands l’activitat de Journal Club, que s’organitza específicament 
des del programa de doctorat en Medicina i Ciències Biomèdiques amb unes sessions mensuals de 
lectura crítica d’articles científics. 

Per línies de recerca, hi ha hagut 16 persones doctorandes en l’àmbit d’Investigació Clínica i 
Translacional; 14 doctorands i doctorandes en l’àmbit d’Envelliment, Cronicitat i Models d’Integració 
Social; 9 en Noves Estratègies Terapèutiques; 9 en Epidemiologia Clínica; 5 en Seguretat del Pacient; 
3 en Educació Mèdica i 2 en Biologia Cel·lular i Molecular. 

També cal destacar que 11 doctorands han fet la tesi a temps complet, amb una beca predoctoral 
(19%) i 47 doctorands a temps parcial (81%) combinant-ho amb una altra activitat professional. Pel que 
fa a la internacionalització, un 16% dels doctorands tenien origen internacional. 

 

Estudis impartits: grau en Medicina 
 
 
Beques i ajuts a l’estudi 
 
 

Ajuts i beques curs 2021-2022 Concedit/da Denegat/da No 
seleccionat/da 

Seleccionat/da Total 
general 

Imports 
concedits 

Ajut UVic-UCC als esportistes del Club 
Bàsquet Femení Osona 1 1     2 4.410,00 
Beca General del Ministeri 41 59     100 170.357,61 
Beca General del País Basc 2       2 8.250,00 
Col·laboració als Estudis 1       1 2.000,00 
Medicina Ajut extraordinàri Fons Social 101 14     115 202.000,00 
Medicina nota renovació 8 5     13 39.432,07 
Medicina renda nou accés 40 19     59 147.600,00 
Medicina renda renovació 50 17     67 195.866,67 
Premi a la Pràctica Clínica 8       8 23.400,00 

Ajuts i beques curs 2021-2022 Concedit/da Denegat/da 
No 

seleccionat/da 
Seleccionat/da 

Total 
general 

Imports 
concedits 

Premi Excel·lència Acadèmica 8       8 32.000,00 
Santander Conecta 2 1     3 700,00 
Santander Equality   5 3 1 9   
Santander Progreso   33     33   
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Erasmus Pràctiques 10       10 6.814,00 
Beques no curriculars           32.044,48 
Pràctiques externes no curriculars (Empresa)           24.420,00 

TOTALS 272 154 3 1 430 889.294,83 
 
 
 
5. PERSONES 

 
Alumnat 
 
Estudiants matriculats     
          

 1r curs 2n curs 3r curs  4t curs 5è curs Total 

Curs 2021/2022 135 126 88 81 50 480* 

 *estudiants incoming no inclosos 
 
 

       
Nombre total d'estudiants per curs    
       

 Homes  Dones Total curs     
1r curs 31 104 135    
2n curs 26 100 126    
3r curs 19 69 88    
4t curs 24 57 81    
5è curs 17 33 50    
TOTAL      117 363 480    
%       24% 76% 100%    

       
 
 
 
 
 
 
        
Percentatge d'homes/dones sobre el total estudiants del curs 
       

 H D     
1r curs 22,97 77,03     
2n curs 20,63 79,37     



                                                                      
 
 

13 
 

3r curs 21,59 78,41     
4t curs 29,63 70,37     
5è curs  34 66     
 
Origen geogràfic dels estudiants 

    
Estudiants de 1r curs   
    

  
Nombre 

estudiants %  
Catalunya 77 57,04  
Illes Balears 12 8,89  
Espanya 43 31,85  
Portugal  3 2,22  
França      
    
Estudiants de 2n curs   
    

  
Nombre 

estudiants %  
Catalunya 68 53,97  
Illes Balears 10 7,94  
Espanya 39 30,95  
Portugal  6 4,76  
França 2 1,59  
Andorra 1 0,79  
    
Estudiants de 3r curs   
    

  
Nombre 

estudiants %  
Catalunya 52 59,09  
Illes Balears 8 9,09  
Espanya 23 26,14  
Portugal  4 4,55  
França 1 1,14  
    
Estudiants de 4t curs   
    

  
Nombre 

estudiants %  
Catalunya 52 64,20  
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Illes Balears 1 1,23  
Espanya 23 28,40  
Portugal  4 4,94  
França 1 1,23  
   
   
Estudiants de 5è 
curs    
   

  
Nombre 

estudiants %  
Catalunya 35 70,00  
Illes Balears 2 4,00  
Espanya 12 24,00  
Portugal       
França 1 2,00  
    

 
 
Professorat 
 

Agulló Rueda, Luís 

Alier Fabregó, Alberto 

Aligué Capsada, Jordi 

Altés Hernandez, Albert 

Álvarez del Castillo, Manuel 

Amblàs Novellas, Jordi 

Anglés Coll, Maria Roser 

Aranda Velázquez, Gloria Beatriz 

Aulinas Masó, Ana 

Badia Jobal, Daniel 

Baños Díez, Josep Eladi 

Balet Duat, Maria Antònia 

Baraldés Farré, Maria Antònia 

Barba Suñol, Pere 
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Barba Vert, Ignasi 

Bardají Bofill, Manuel 

Barreiro Lopez, Bienvenido 

Bernadich Márquez, Òscar 

Blay Pueyo, Carles 

Bodoy Salvans, Susana 

Bori Tuneu, Guillem 

Bosch Llonch, Fèlix 

Burgos Pelaez, Rosa Maria 

Calsina Berna, Agnès 

Camps Bellonch, Núria 

Carbonell Socias, Melchor 

Carreras Moratonas, Maria Elena 

Cartanyà Bonvehí, Joan 

Casals Toquero, Martí 

Castañé Forn, Anna 

Clotet Sala, Bonaventura 

Codinachs Alsina, Roger 

Collera Ormazábal, Pablo 

Cortes Rodriguez, Maria Jose 

Costa Tadeo, Xavier 

Cruz Zambrano, Cristina 

Cvijanovic, Ivana 

Dalfo Capella, Esther 

Díaz Gómez, Juan Manuel 

Díez Marcet, Dominica 

Domènech Santasusana, Montserrat 

Elosua Llanos, Roberto 
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Espaulella Panicot, Joan 

Fàbrega Santamaria, Anna 

Farré Font, Roser 

Felip Font, Enriqueta 

Fernández del Prado, César 

Ferrà Coll, Christelle 

Foguet Boreu, Quintí 

Fustà Novell, Xavier 

García Cuyàs, Francesc 

Garrido Ocaña, Juan Miguel 

Gella Concustell, Alejandro 

Gómez Batiste-Alentorn, Xavier 

González Álvarez, Raquel 

González Foruria, Iñaki 

Guerrero López, Raül 

Guirado Perich, Luis 

Hermoso Bosch, Judit 

Hernández González, Fernanda Inés 

Hernandez Montero, Elena 

Herrero Fresneda, Maria Immaculada 

Iglesias Serret, Daniel 

Illa Boixaderas, Marc 

Iruela López, Antonio 

Jamhour Chelh, Karim 

Joaquín Ortiz, Clara 

Kanterewicz Binstock, Eduardo 

Lamarca Mateo, José 

León Vintró, Francisco Javier 
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Maideu Mir, Joaquim 

Maiz Elizaran, Nerea 

Marín Gómez, Francisco Javier 

Martin Ezquerra, Gemma 

Martínez Molina, Pedro Miguel 

Martínez Pineda, Jose Manuel 

Mas Sala, Natàlia 

Mascaró Cavaller, Oscar 

Mauricio Puente, Diego 

Meroño Dueñas, Oona 

Miarons Font, Marta 

Miquel Planas, Mireia 

Molist Brunet, Núria 

Molist Señé, Gemma 

Montalban Gairín, Xavier 

Montserrat Ortego, Sílvia 

Morales de Cano, Jaime Jose 

Motlló Borrella, Cristina 

Mousavi Ahmadian, Kazem 

Nicolau Molina, Carlos 

Nogueras Mas, Maria Mercè 

Obradors Aranda, Núria 

Parera Roig, Marta 

Pedemonte Sarrias, Eduard 

Pérez Oller, Laureano 

Piqueras Bartolomé, Marta 

Pla Salas, Xavier 

Pons Martin del Campo, Isaac 
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Prat Vigué, Gemma 

Puigdecanet Riubugent, Eulàlia 

Puigdellívol Sánchez, Ana 

Pujol Farriols, Ramon 

Ramos Josemaría, Belén 

Roca-Ribas Sardà, Francisco Maria 

Rodó López, Xavier 

Rodriguez Carunchio, Leonardo Ernesto 

Rodríguez Fernández, Lluís 

Roger Casals, Núria 

Roman Degano, Irene 

Roura Ferrer, Santiago 

Roura Poch, Pere 

Ruiz Comellas, Anna 

Ruiz Hidalgo, Domingo 

Sabartés Fortuny, Olga Gemma 

Saigí Ullastre, Ignasi 

Saladich Cubero, Maria 

Sallés Lizarzaburu, Meritxell 

Saló Rich, Joan 

Sanchez Martin, Francisco Maria 

Sant Masoliver, Francesc 

Sarri Plans, Elisabet 

Segura Tigell, Sònia 

Selga Coma, Elisabet 

Sellarés Torres, Jacobo 

Serra Millàs, Montserrat 

Serra Pla, Sheila 
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Serrallonga Mercader, Marta 

Serrano Munuera, Maria Carmen 

Solé Lleonart, Candela 

Tabernero Caturla, Josep Maria 

Téllez Besolí, Noèlia 

Tintoré Subirana, Mar 

Torné Coromina, Anna 

Torrens Cànovas, Carlos 

Torrens Mèlich, Marta 

Torrent Solans, Teresa Maria 

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 

Vidal Olmo, Isabel 

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. 

 
Núm. PDI 2021-2022: 149 
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Catedràtics:  6 

Titulars: 14 

Agregats: 27 

Associats: 102 

 

Núm. doctors: 114 

Doctors acreditats: 72 

Doctors no acreditats: 42 

Doctorands: 8 

 

Professió: metges, psicòlegs clínics, químics, químics mèdics residents, bioquímics, biòlegs, 
bioestadístics, farmacèutics, farmacòlegs, veterinaris i enginyers. 

 

Gènere: 

72 dones:  48,32% 

77 homes: 51,68% 

 
 

Personal d’administració i serveis 
 

 
Aguilar Pujol, Anna 

Arévalo Brunells, Berta 

Boteller Mas, Marta 

Brugarola Corpas, Tània 

Calahorro Pérez, Miquel 

Casals Solé, Natàlia 

Castellnou Sardà, Núria 

De Dios Torrents, Jordi 

Geli Fàbrega, Marina 
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Herraiz Casas, Montse 

Huguet Claret, Maria Carme 

Lozano Blanc, Maria Isabel 

Martínez Expósito, Eva 

Mas Colomer, Marta 

Mir Roca, Sarah 

Montero Cueto, Lluís Miquel 

Moreno Mayorga, Anna 

Nogué Navarro, Laia 

Olivares Stefani, Sergi 

Paz Espiñeira, Rosalina 

Piña Sánchez De la Blanca, Àgueda 

Riba Fossas, Anna 

 
 

6. SERVEIS UNIVERSITARIS 
 
 

Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals (ACCRI) 
 

Durant el curs 2021-2022 l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals (ACCRI) s’ha 
posat al servei de les necessitats comunicatives de la FESS per tal de donar visibilitat a la tasca docent 
i institucional més rellevant de la Facultat de Medicina. 

La comunicació externa s’ha centrat en la publicació de notícies i notes de premsa que es van enviar 
als mitjans de comunicació i també es van publicar al web UMedicina i es van difondre a les Xarxes 
Socials (Twitter i Linkedin). Entre les notícies més destacades, hi ha la lliçó inaugural del curs 2021-
2022, a càrrec de la Dra. Elvira Bisbe; el nomenament del Dr. Roberto Elosua com a nou degà electe 
de la Facultat de Medicina; les dades de matrícula del curs 2021-2022 i les primeres pràctiques dels 
estudiants de Medicina a l’estranger. Per altra part, i per donar a conèixer al públic en general les noves 
incorporacions de professionals docents a l’equip del PDI, a més a més de fer un seguiment de jornades 
—com la Jornada Intercentres que va tenir lloc a Olot—, cursos i actes de divulgació diversos.  

La Facultat de Medicina també ha utilitzat, com a recursos de comunicació, el seu Butlletí de notícies, 
el Newsletter d’experteses de la UVic-UCC, L’Apunt, el Som U i la revista institucional digital UCampus. 
En aquesta última publicació l’ACCRI ha editat reportatges sobre el Programa de suport a l’estudiant 

https://umedicina.cat/
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(novembre 2021) i sobre el professorat de la Facultat de Medicina, que alhora és professional d’algun 
centre sanitari (maig 2022). L’Àrea de Comunicació també ha participat en la revisió del catàleg del 
grau en Medicina que es va oferir durant el Saló de l’Ensenyament i ha elaborat els continguts del 
monogràfic que anualment es publica en un mitjà d’abast nacional. 

Tant el Servei de Protocol com el Servei de Publicacions de l’ACCRI s’han posat a disposició de la 
Facultat per preparar, entre altres, les memòries del curs anterior o l’organització d’esdeveniments 
d’especial relleu, com ara l’acte d’inauguració de curs de la UVic-UCC o la presentació de les novetats 
del curs acadèmic 2022-2023 de cada centre federat de la Universitat. 

 

Fites destacades:  

Nova web de la Facultat. Durant el curs 2021-2022 s’ha desenvolupat el nou web de la Facultat de 
Medicina de la UVic-UCC, amb l’objectiu d’organitzar millor els continguts i adreçar-los de manera més 
adequada als públics potencials. El disseny i millora del nou web ha coincidit amb la incorporació d’un 
tècnic en audiovisuals al PAS. 

Vídeo de les UDT. La creació i difusió d’un vídeo promocional de les dues unitats docents territorials 
(UDT) de Vic i Manresa per donar-les a conèixer als estudiants del grau en Medicina ha estat un dels 
esdeveniments comunicatius més rellevants, amb col·laboració amb UMedia. 

Comunicació del nou IRIS-CC. El naixement del nou Institut de Recerca i d’Innovació en Ciències de la 
Vida i de la Salut a la Catalunya Central ha suposat la coordinació dels serveis de comunicació de les 
14 entitats que formen part del nou centre d’investigació, entre les quals la FESS, per tal de difondre el 
projecte i crear la identitat corporativa. 

Som U, el butlletí intern de la UVic-UCC. A l’inici del curs 2021-2022 es va crear el Som U, una 
publicació digital mensual que arriba a tot el PDI i el PAS de les 4 entitats federades. El butlletí manté 
informada la comunitat de l’activitat que es duu a terme a tots els campus i seus, explicant el més 
rellevant de cada entitat. 

Participació al Pla d’Igualtat de la FESS 2022-2025. L’ACCRI ha entrat a formar part de la comissió que 
es va crear per desenvolupar el Pla d’Igualtat de la FESS 2022-2025, assumint la responsabilitat en les 
tasques relatives a la comunicació. 

 

 
Àrea d’Innovació Docent 
 
Formació  

Al llarg del 2021-2022 s’han organitzat dos cursos de 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. També s’ha realitzat la 1a edició del curs de formació en 
simulació per al professorat de la Facultat de Medicina en coordinació amb el CISARC. 

https://www.uvic.cat/noticies/liris-cc-inicia-la-seva-activitat-amb-la-voluntat-de-fer-creixer-la-recerca-i-la-innovacio
https://www.uvic.cat/noticies/liris-cc-inicia-la-seva-activitat-amb-la-voluntat-de-fer-creixer-la-recerca-i-la-innovacio
https://som.uvic-ucc.cat/
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Comissió d'Innovació Docent de la UVic-UCC  

S’ha participat en les reunions mensuals amb les altres comissions d’innovació docent de la Universitat 
participant en els projectes de forma conjunta. 

Recerca  

Estan en marxa dos projectes d’innovació docent, ambdós guanyadors de les dues darreres 
convocatòries del programa PIRE (projectes d'innovació i recerca educativa). 

 

Formació contínua 

 

-Suport entre iguals. Curs d’especialització (Unitat FESS) 

Curs d’especialització en el marc del projecte d’inserció laboral de persones amb problemes de salut 
mental que impulsen la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la Fundació Althaia i 
Osonament, amb el suport de la Fundació “La Caixa”.  

El curs ha tingut per objectiu formar i acreditar persones amb experiència en problemes de salut mental 
i recuperació per tal que es puguin incorporar en equips assistencials a la salut mental i, d’aquesta 
manera, facilitar la inclusió social d’altres persones que es troben en una situació similar. El curs ha  
pretès obrir la porta d’un nou mercat laboral a un col·lectiu amb dificultats d’inserció.  

La formació consta de 15 crèdits que inclouen 56 hores de docència teòrica i 65 hores de pràctica. 

 

-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.  

Cinquena edició del màster amb un total de 13 alumnes matriculats. Durada de dos anys amb un total 
de 70 ECTS. Estructurat en 1.750 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. 
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S’ha dut a terme la segona edició, amb un total de 38 alumnes matriculats i amb una dedicació de set 
mesos. El curs expert es va realitzar en modalitat en línia, a causa de la situació pandèmica. 

 

-Postgrau: Urbanisme i Salut: el Plantejament Urbanístic com a Eina de Salut  

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 col·laboren per desenvolupar 
conjuntament el postgrau Urbanisme i Salut: El Planejament Urbanístic com a Eina de Salut, el primer 
programa formatiu de Catalunya i tot l’Estat centrat en les relacions entre la salut i l’entorn urbà amb un 
enfocament pluridisciplinari i innovador.  

El postgrau, que va començar el mes de març de 2021, té com a director acadèmic Pere Solà, 
guardonat amb el Premi Catalunya d’Urbanisme 2020 pel Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) 
de Vic, pioner en la incorporació de la perspectiva de la salut. 

La primera edició del Postgrau que ha tingut un total de 8 alumnes matriculats en modalitat presencial. 
L'interval del postgrau va ser entre el 7 d'octubre del 2021 fins al 22 de gener del 2022.  

 
 
Servei de Donació de Cos a la Ciència 

 
Durant el període juliol 2021 a juny 2022 hi ha hagut un total de 96 altes de donacions. Quant als 
decessos, en aquest mateix període han ingressat al laboratori un total de 23 difunts (8 durant el  2021 
– 15 durant el 2022).  
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Laboratori d’Anatomia 

 

Durant el curs 2021-2022 (de setembre a juny) el laboratori d’anatomia, a part dels tallers d’anatomia 
de les EFCH I - EFCH II – EFCH III, s’han realitzat diferents seminaris anatòmics i cursos fent ús de peça 
cadavèrica embalsamada i criopreservada. 

- Taller Toracocentesis en cadàver. 4t de grau en Medicina UVic-UCC. Assignatura Pneumologia. 
Desembre 2021 

- Taller de Palpació Uterina en Cadàver. 4t del grau en Medicina UVic-UCC. Assignatura 
Reproducció Humana. Abril 2022 

- Taller Laparotomia en Cadàver. 3r. Grau Medicina UVic-UCC. Assignatura Cirurgia 
- Seminari Anatòmic Grau Superior Anatomia Patològica i Citodiagnòstic. IES Narcís Xifra 
- Seminari Anatòmic Grau de Nutrició UVic 
- Seminari Anatòmic 1r del grau en Fisioteràpia UVic 
- Seminari Anatòmic 1r del grau en Teràpia Ocupacional UVic 
- Seminari Anatòmic 1r del grau en Fisioteràpia UManresa  
- Seminari Anatòmic 1r del grau en Podologia UManresa 
- Curs de Podologia Ecoguiada. Organitzat Màster Podologia Manresa. 
- Curs de Cirurgia Podològica Bilbao. 
- Curs Cirurgia Laparoscòpica & Laparotomia Residents Cirurgia  Althaia. (3 edicions amb 

residents de cirurgia dels hospitals Tarragona, Reus, Lleida, Vic) 
- Curs de Cirurgia Endoscòpica de la Mama. Hospital Universitari Mutua Terrassa. (2 edicions 

setembre de 2021 i abril de 2022) 
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- Curs Cirurgia Percutània del Peu. (TorresPardo S.L) 
- Demos Coronaries (ARN HEALTHCARE NETWORK) 
- Cadàver Lab  Turmell. (EXACTECH) 
- Cadàver Pròtesi Espatlla. (EXACTECH)  
- Pràctica Quirúrgica en Cadàver. Trauma cervical, toràcic i abdominal. Anatomia quirúrgica de 

la paret abdominal. Althaia 
 

Altrament, el laboratori d’anatomia de la Facultat de Medicina ha esdevingut com a centre de pràctiques 
curriculars per als estudiants del cicle formatiu de grau superior d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic 
(APiC) de diferents centres. Actualment, tenim conveni amb cinc centres, tant públics com privats, que 
hi deriven 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) 
- Institut Guineueta. Barcelona (públic) 

 


	- La Dra. Marta Torrens entra a formar part del Comitè Executiu de la World Association on Dual Disorders. La Dra. Torrens és directora del Procés d'Addiccions de l'INAD i investigadora de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i coordi...
	- Inici del funcionament de l’Institut de Recerca i d’Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), nou institut d’investigació biomèdica i sanitària, dirigit per José Jerónimo Navas.
	-  Xerrada divulgativa a la UVic-UCC sobre “Accés i admissió a la Universitat”, a càrrec de Jesús Prujà, convidat per la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Àngels Pinyana, i visita a la Facultat de Medicina.
	- L’estudi liderat per Roberto Elosua, catedràtic de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i titulat Resting heart rate, cardiovascular events, and all-cause mortality: the REGICOR study és publicat per la revista European Journal of Preventive Cardi...
	- XI Jornades R+D+I TIC Salut Social sobre la funció de la intel ligència artificial en l’atenció a la persona organitzades per Althaia juntament amb la Càtedra TIC Salut Social de la UVic-UCC i la Fundació TIC Salut Social, entre d’altres.

