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5Presentació

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’òr-
bita 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 co-
munitària 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.

Un 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’opor-
tunitat de retenir i captar metges i metgesses a la xarxa sanitària de la Catalunya interior.

Aquesta memòria de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) reflecteix 
les principals activitats acadèmiques i els resultats més remarcables en els àmbits de la docència, 
la recerca, la transferència i les activitats al llarg del curs 2019-2020. 

JOSEP ARIMANY I MANSO
President de la FESS

5



6 Òrgans de govern

2. ÒRGANS DE GOVERN

Patronat de la Fundació d’Estudis 
Superiors en Ciències de la Salut 
(FESS)

Josep Arimany Manso 
Regidor de l’Ajuntament de Vic (president)

Antoni Massegú Calveras 
Regidor de l’Ajuntament de Manresa 
(vicepresident)

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

Marina Geli Fabrega 
Directora general de la Fundació

Anna Riba Fossas 
Directora executiva

Ramon Pujol Farriols 
Degà

David Sanclimens 
Secretari general de la FESS

Consell de Direcció

Dr. Roberto Elosúa 
Vicedegà de docència

Dra. Núria Obradors 
Cap d’estudis

Dra. Elisabet Sarri 
Coordinadora cicle bàsic

Dr. Carles Blay 
Coordinador cicle clínic

Dra. Núria Roger 
Coordinadora Unitat docent territorial Vic

Dr. Jordi Aligué 
Coordinador Unitat docent territorial Manresa

Sra. Natàlia Casals 
Responsable de la secretaria de centre

Dra. Marina Geli 
Directora general

Sra. Anna Riba 
Directora executiva

Sra. Núria Castellnou  
Secretària de direcció
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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 
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3. RESUM DEL CURS 

Activitat institucional

Setembre 2019 – L’Hospital Universitari de la Santa Creu estrena les noves instal·lacions d’aten-
ció ambulatòria i de rehabilitació.

Novembre 2019 – El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, inaugura el curs acadèmic 2019-
2020 del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) amb la conferència magistral “La medicina del 
futur i la seva repercussió a la docència universitària” a la sala d’actes de l’Hospital Universitari 
de Vic.

Novembre 2019 – Conferència d’Òscar Camps, director i fundador de l’ONG Proactiva Open 
Arms, en el marc del cicle de Tertúlies de Literatura Científica de la UVic-UCC coorganitzada 
per la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), el Centre d’Estudis Sanitaris 
i Socials i l’UHub, reclama als estudiants que es comprometin amb projectes de voluntària i ex-
plica els motius que el van moure a salvar vides al mediterrani.

Novembre 2019 – Jornada coorganitzada per la Fundació Althaia on es mostren les millors apli-
cacions i els beneficis de la impressió 3D en el món de la salut. En el marc del Healthio Day, 
250 professionals de l’àmbit de la salut i d’empreses innovadores vinculades a la tecnologia 3D 
participen a la jornada

Novembre 2019 – UManresa estrena les instal·lacions del Centre d’Innovació en Simulació a la 
Clínica Universitària.

Desembre 2019 – La Facultat de Medicina inaugura les instal·lacions de la Unitat Docent de 
Manresa.

Desembre 2019 – Les primeres jornades clíniques de l’Associació d’Estudiants de Medicina se 
centren en els primers auxilis i el politrauma.

Desembre 2019 – 15 centres d’atenció primària de l’ICS Catalunya Central reben les plaques que 
els acrediten com a centres formadors d’estudiants de Medicina de la UVic-UCC. 

Gener 2020 – El president de la Generalitat Quim Torra inaugura oficialment l’ampliació de 
l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i l’Àrea de Rehabilitació del CHV.

Gener 2020 – L’Observatori d’Humanitats en Medicina d’Olot presenta el seu programa pel 
2020 dedicat a la relació entre salut i entorn.

Febrer 2020 – El Servei de Donació de Cossos de la Facultat de Medicina UVic-UCC registra un 
total de 321 persones quan es compleixen dos anys de la posada en marxa del servei.

Febrer 2020 – La Fundació Puigvert, la UVic-UCC i la Facultat de Medicina signen un conveni 
de col·laboració per a la realització del màster en Andrologia Clínica.

https://www.umedicina.cat/noticies/la-fundaci-puigvert-la-uvic-ucc-i-la-seva-facultat-de-medicina-signen-un-conveni-de-col
https://www.umedicina.cat/noticies/la-fundaci-puigvert-la-uvic-ucc-i-la-seva-facultat-de-medicina-signen-un-conveni-de-col
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Març 2020 – La UVic fa donació de material de seguretat per al personal sanitari del Consorci 
Hospitalari de Vic en el marc de la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus.

Març 2020 – La Facultat de Medicina, presenta la seva oferta acadèmica per al curs 2020-2021 a 
la fira virtual UNIferia.

Nous càrrecs universitaris

Vicedegà de Docència: Roberto Elosua Llanos
Delegat de Recerca: Martí Casals Toquero
Responsable d’Innovació Docent: Joan Carles Trullàs
Directora del Projecte Preparació del MIR: Irene Veganzones

Docència i recerca

ACTIVITAT DE DOCÈNCIA

Setembre 2019 – S’incorpora la tercera promoció d’estudiants a la Facultat de Medicina, que 
aquest curs inicia el cicle clínic amb els estudiants de tercer. 

Setembre 2019 – Estudiants de primer curs de Medicina es posen la bata a diferents centres 
d’atenció primària, sociosanitaris i hospitalaris d’Osona.

Novembre 2019 – Estudiants de tercer curs del grau de Medicina de la UVic-UCC comencen 
les pràctiques a centres de primària de l’ICS a Osona i al Bages i al Consorci Hospitalari de Vic. 
Durant sis setmanes, al llarg dels mesos d’octubre i novembre, l’alumnat s’ha integrat completa-
ment als equips mèdics de diversos centres assistencials associats a la Facultat, que hi treballen 
de manera estreta i en comparteixen els objectius docents.

Novembre 2019 – Ramon Pujol, degà de la Facultat de Medicina, participa al 25è congrés de la 
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia amb una ponència sobre les noves evidències en 
docència de la Medicina.

Gener 2020 – Estudiants de primer curs de Medicina es posen la bata i acompanyen per un dia 
un metge o metgessa de referència a centres d’atenció primària, sociosanitaris i hospitalaris.

Febrer 2020 – Curs de competències intercultural en salut coorganitzat per la Facultat de 
Medicina amb l’assistència de professionals de la salut italians i professorat de la Universitat de 
Siena. 

Març 2020 – La segona posada de la bata de la temporada per la meitat d’alumnes de primer curs 
es fa en hospitals tot acompanyant un metge o metgessa per veure en primera persona com és el 
dia a dia de la seva activitat professional. 

Març 2020 – La Facultat de Medicina enceta la docència cent per cent en línia arran de la sus-
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pensió de l’activitat acadèmica presencial pel coronavirus. El pas a la docència en línia suposa 
un repte per la naturalesa seqüencial de les assignatures i el fet que el 90% del professorat són 
professionals que treballen en centres sanitaris.

Maig 2020 – Jornada d’actualització sobre la infecció per VIH organitzada per la Càtedra de 
Malalties Infecciones i Immunitat de la UVic-UCC, juntament amb l’Institut de Recerca de la 
Sida (IrsiCaixa) i la Fundació Lluita Contra la Sida.

Maig 2020 –  El sistema universitari català comença a treballar en la preparació d’una Prova 
d’Aptitud Personal (PAP) per als estudis de Medicina que s’implementarà per a l’estudiantat de 
nou accés del curs 2022-2023. 

Juny 2020 –  La Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC intensifica la seva oferta formativa 
i millora la metodologia docent per fer arribar millor el coneixement acumulat en l’àmbit de les 
cures pal·liatives als professionals sanitaris, sociosanitaris i socials. La simulació, la formació on-
line i una oferta formativa a diferent nivell en funció de les necessitats detectades en els centres 
són les principals propostes que es presenten per assolir aquest objectiu.

Juliol 2020 –  La Facultat de Medicina de la UVic-UCC duu a terme la seva primera ACOE 
(Avaluació Clínica Objectiva Estructurada) que, a causa de la pandèmia per la Covid-19, es fa de 
manera virtual el 4 de juliol.

ACTIVITAT DE RECERCA 

Octubre 2019 – S’inicia el programa de doctorat de Medicina i Ciències Biomèdiques de la 
UVic-UCC coordinat per la Dra. Marta Otero amb 20 estudiants matriculats. 

Octubre 2019 – Presentació del nou model de Vic Ciutat Cuidadora per part de Xavier Gómez-
Batiste, professor de la Facultat de Medicina i director de la càtedra de Cures Pal·liatives de la 
UVic-UCC en el setè congrés internacional de Dependència i Qualitat de Vida, en què Sarah 
Mir, coordinadora de programa de la càtedra i també membre de l’equip de la facultat formava 
part del comitè de programa.

Octubre 2019 – Publicació a la revista New England Journal of Medicine, la més prestigiosa en el 
àrea de la biomedicina, d’un article liderat per el Dr. Josep Tabernero, catedràtic de la Facultat 
de Medicina de la UVic-UCC, sobre un nou tractament en un tipus de càncer colorectal. 

Novembre 2019 - Presència de la Facultat de Medicina als 37ns Premis Sanitat Osona promoguts 
per la junta comarca del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, un reconeixement als treballs 
mèdics, epidemiològics i de recerca més destacats relacionats amb la salut a Osona. El professor 
de la Facultat de Medicina Carles Blay és reconegut en  la categoria de treballs publicats per un 
article signat conjuntament amb els professors Joan Carles Martori i Ramon Oller, del grup de 
Recerca Data Analysis and Modeling; (DAM) i Cristina Lasmarias i Xavier Gomez-Batiste, de 
la càtedra de Cures Pal·liatives.

Novembre 2019 - Estudi sobre l’increment de les lesions musculars en el bàsquet professional en 
què ha participat Martí Casals, professor de la Facultat de Medicina.
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Novembre 2019 - La Fundació Althaia rep per primera vegada finançament de la Fundació de La 
Marató de TV3 per dur a terme un projecte de recerca liderat pel professor Ignasi Puig que té 
per objectiu millorar la detecció precoç i el tractament del càncer colorectal.

Novembre 2019 - Participació de cinc professors de la Facultat de Medicina en el 40è congrés 
de la Societat Espanyola de Medicina Interna. Els doctors Ramon Pujol, Joan Carles Trullàs i 
Domingo Ruiz imparteixen les seves ponències com a especialistes en Medicina Interna i com 
a membres actius d’aquests congressos. Per altra banda, el Dr. Xavier Gómez-Batiste, expert 
en Cures Pal·liatives, i la Dra. Roser Anglés, experta en Seguretat del Pacient, parlen dels seus 
respectius àmbits en xerrades on participen com a convidats externs. 

Novembre 2019 –  Els professors de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC Enriqueta Felip i 
Josep Tabernero són dos dels investigadors més influents del món, segons la classificació elabo-
rada per Web of Science Group, una companyia relacionada amb Clarivate Analytics. Enriqueta 
Felip, professora de l’assignatura “Sistemes de provisió, processament i eliminació II: sang i 
sistema limfàtic”, és la investigadora principal del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i 
Coll del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). Josep Tabernero, catedràtic de la Facultat 
de Medicina i coordinador de la mateixa assignatura que imparteix Felip, és director del VHIO 
i cap del servei d’oncologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Novembre 2019 –  Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona 
pel  professor de la Facultat de Medicina i coordinador del grup de recerca en Cronicitat de la 
Catalunya Central (C3RG) Jordi Amblàs en el marc de l’acte commemoratiu del 125è aniversari 
de la fundació del COMB.

Desembre 2019 –  Xerrada “Malalties minoritàries, realitats properes” en el marc de La Marató 
de TV3. Presentació a càrrec del Dr. Albert Altés, cap del servei d’Hematologia d’Althaia i ex-
pert d’aquesta patologia i participació de dos pacients que pateixen aquesta malaltia que van 
explicar les seves vivències.

Desembre 2019 –  Participació del Dr. Carles Blay i de la Dra. Núria Roger a la tercera edició 
de la Jornada de Recerca de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central. La jornada 
projecta la importància de realitzar estudis de recerca, d’innovació i de transferència en el conei-
xement de la salut, conjuntament, entre diferents entitats.

Desembre 2019 –  Eduard Pedemonte, professor d’Anatomia Clínica de la Facultat de Medicina 
de la UVic-UCC, guanya la beca 2019 de la Societat Catalana d’Oftalmologia (SCOFT) amb un 
projecte innovador sobre l’assaig d’una operació de cirurgia ocular mitjançant impressió 3D.

Desembre 2019 –  Publicació de l’estudi Psoriasis precipitated by timolol eye drops. A series of eight ca-
ses, per un equip d’investigadors, entre els quals el doctor Eduard Pedemonte-Sarrias, professor 
de la Facultat de Medicina i oftalmòleg a Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.

Gener 2020 –  Estudi del Dr. Roberto Elosua vicedegà de docència de la Facultat de Medicina i 
coordinador del grup de recerca de l’IMIM: Physical Activity and Genome-wide DNA Methylation: 
The REGICOR Study, publicat a la revista Medicine and Science in Sports and Exercise, amb la 
col·laboració del Grup d’Epidemiologia i Genètica Cardiovascular de l’IMIM, el Centro de 

https://www.uvic.cat/assignatura/5000
https://www.uvic.cat/assignatura/5000
https://www.vhio.net/ca/
https://www.c3rg.com/
https://www.c3rg.com/
https://icscatalunyacentral.cat/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajd.13155
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajd.13155
https://www.althaia.cat/althaia/ca/homepage
http://bit.ly/2Fi8sFY
http://bit.ly/2Fi8sFY
https://www.cibercv.es/
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Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), el Centro de 
Investigación Biomédica en Red Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), el Centro de 
Investigación Biomèdica en Red Cáncer (CIBERONC), l’Institut de Recerca Josep Carreras i la 
Facultat de Medicina de la UViC-UCC. 

Gener 2020 –  IV Jornades d’Oncologia a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb més de 
10 professionals que posen en valor el model d’atenció al llarg supervivent de càncer que ofereix 
el territori. 

Gener 2020 –  Recerca liderada per Jordi Tomàs, professor associat de la Facultat de Medicina 
de la UVic-UCC, investigador del grup de recerca TR2Lab i membre de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) aportarà noves eines per predir l’evolució de 
l’esclerosi múltiple.

Gener 2020 –  Oriol Mitjà, doctor i investigador especialitzat en malalties infeccioses i tro-
picals,  protagonista de la primera Knowledge Talks sobre la malatia del pian, unes càpsules 
audiovisuals divulgatives que acaben d’estrenar la Unitat de Divulgació Científica i l’Àrea de 
Comunicació de la UVic.

Febrer 2020 –  Publicació del treball liderat per les investigadores Esther Dalfó, professora de 
la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, i Aurora Pujol, que ha identificat i caracteritzat en el 
cuc Caenorhabditis elegans (C. elegans), un model de la malaltia, al qual li manca la proteïna anàloga 
(homòloga) a l’ALDP humana. Publicació a Free Radical Biology and Medicine, amb la participa-
ció d’investigadors d’ICREA, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), 
el Centro de Investigación Biomédica en red (CIBERER), de l’Institut de Neurociències de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB), el Kennedy Krieger Institute, de Baltimore, 
el MRC Mitochondrial Biology Unit, de Cambridge, i el Instituto de Biomedicina de Sevilla 
(IBIS), a més de la professora de la de la Facultat de Medicina, que actualment desenvolupa la 
seva recerca entre l’INc-UAB i la UVic-UCC.

Març 2020 –  Oriol Mitjà lidera el primer assaig clínic a Catalunya per reduir la capacitat de 
transmissió del Covid-19

Març 2020 – Publicació a la revista The Lancet HIV d’un estudi que confirma la “cura” del VIH 
de l’anomenat Pacient de Londres, ja que 29 mesos després de sotmetre’s a un trasplantament 
de cèl·lules mare continua sense haver-hi rastre de replicació del virus en el seu organisme. En 
aquet estudi hi participa el Dr. Javier Martinez-Picado investigador de la Càtedra de Malalties 
Infeccioses i Immunitat de la UVic-UCC.

Març 2020 - La relació entre medi ambient, salut i gènere centra la segona sessió de l’Observa-
tori d’Humanitats en Medicina

Març 2020 – Creix el nombre d’estudiants que participen en els tallers de biomedicina de 
TR2LAB per a estudiants de batxillerat. Tallers coordinats per la professora de la Facultat de 
Medicina i membre del grup de recerca Bet Sarri.

Abril 2020 - Althaia lidera cinc estudis d’investigació sobre el coronavirus SARS-CoV-2. La 

https://www.cibercv.es/
https://www.ciberesp.es/
https://www.ciberesp.es/
https://www.ciberonc.es/
https://www.ciberonc.es/
http://www.carrerasresearch.org/ca
https://www.umedicina.cat/noticies/les-iv-jornades-d-oncologia-a-la-catalunya-central-posen-en-valor-el-model-d-atenci-al
https://www.umedicina.cat/noticies/les-iv-jornades-d-oncologia-a-la-catalunya-central-posen-en-valor-el-model-d-atenci-al
https://www.umedicina.cat/noticies/les-iv-jornades-d-oncologia-a-la-catalunya-central-posen-en-valor-el-model-d-atenci-al
http://mon.uvic.cat/TR2Lab/
http://www.idibgi.org/ca/ofertes-de-treball
http://www.idibgi.org/ca/ofertes-de-treball
https://www.umedicina.cat/noticies/oriol-mitj-lidera-el-primer-assaig-cl-nic-a-catalunya-per-reduir-la-capacitat-de-transmissi
https://www.umedicina.cat/noticies/oriol-mitj-lidera-el-primer-assaig-cl-nic-a-catalunya-per-reduir-la-capacitat-de-transmissi
https://www.umedicina.cat/noticies/la-relaci-entre-medi-ambient-salut-i-g-nere-centrar-la-segona-sessi-de-l-observatori-d
https://www.umedicina.cat/noticies/la-relaci-entre-medi-ambient-salut-i-g-nere-centrar-la-segona-sessi-de-l-observatori-d
https://www.umedicina.cat/noticies/althaia-lidera-cinc-estudis-d-investigaci-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2
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Fundació Althaia lidera cinc projectes de recerca vinculats al coronavirus SARS-CoV-2 i par-
ticipa en sis investigacions més sobre el tema promogudes per altres institucions. L’objectiu és 
generar coneixement científic sobre el comportament i el tractament d’aquest nou virus, que és 
encara molt desconegut.

Abril 2020 – Nova troballa en la lluita contra la Sida de Christian Brander i Javier Martínez 
Picado, investigadors de la Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat de la UVic-UCC. La 
recerca, liderada des de l’Institut d’Investigació de la Sida IrsiCaixa, del qual ambdós formen 
part, també compta amb investigadors de la Universitat de Miami.

Abril 2020 – El professor de la Facultat de Medicina i investigador del CEEAF (Centre d’Es-
tudis en Esport i Activitat Física) de la UVic-UCC, Martí Casals, ha estat nomenat nou editor 
associat de la prestigiosa revista British Journal of Sports Medicine (BJSM), un portal multimèdia 
que proporciona investigacions, revisions i debats sobre aspectes rellevants de les ciències de 
l’esport i la medicina esportiva, incloses la fisioteràpia, la teràpia física i la rehabilitació.

Abril 2020 – La Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC i de l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO) elabora un directori de documentació i recursos rellevants sobre la pandèmia de la co-
vid-19.

Maig 2020 – Webinar amb la participació de Bonaventura Clotet, que reflexiona sobre la lli-
bertat individual versus el bé comú en el marc de la covid-19. La Càtedra de Bioètica Fundació 
Grífols de la UVic-UCC organitza un webinar per reflexionar sobre la contraposició entre la 
llibertat individual i el bé comú en el context actual de la crisi sanitària per la covid-19. 

Maig 2020 – Xavier Gómez-Batiste, director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC 
ICO ( Institut Català d’Oncologia) i màxim responsable de cures pal·liatives de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), lidera l’elaboració d’un document de recomanacions per a la presa 
de decisions ètiques i clíniques en residències, que és adoptat pel Departament de Salut i pel 
Servei Català de la Salut com a referent i model d’aplicació propi.

Juny 2020 – Jordi Amblàs, del grup de recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RGCat), 
ha posat en marxa les “Històries de l’avi Ton”, una sèrie de clips divulgatius sobre pacients geri-
àtrics amb necessitat complexes.

Juny 2020 – Althaia publica els primers resultats dels estudis sobre la covid-19 en revistes espe-
cialitzades internacionals

Juny 2020 – El Dr. Josep Tabernero, catedràtic d’Oncologia de la Facultat de Medicina de la 
UVic-UCC, rep el premi nacional de Recerca 2019, promogut pel Govern i la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació, en la seva trentena edició 2019. 

Nombre de Publicacions indexades del professorat: 78 publicacions de la Facultat de Medicina 
el curs 2019-2020.

http://www.irsicaixa.es/ca
https://welcome.miami.edu/
https://www.uvic.cat/CEEAF
https://journals.bmj.com/
https://www.uvic.cat/noticies/el-departament-de-salut-i-catsalut-adopten-com-a-referent-el-document-de-recomanacions-per
https://www.uvic.cat/noticies/el-departament-de-salut-i-catsalut-adopten-com-a-referent-el-document-de-recomanacions-per
https://www.uvic.cat/noticies/el-departament-de-salut-i-catsalut-adopten-com-a-referent-el-document-de-recomanacions-per
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4. DOCÈNCIA

Facultat de Medicina

Ramon Pujol Farriols
Degà de la Facultat

Aquest ha estat el tercer curs lectiu de la Facultat des de la seva inauguració al setembre de 2017. 
L’experiència d’obrir aquest nou grau continua sent globalment satisfactòria i ens esforcem a 
potenciar tot allò que considerem aspectes positius i a corregir-ne d’altres tributaris de millora.  
Podem dir que estem passant l’equador del grau i que aviat enfocarem els tres darrers cursos que 
permetran la graduació de la primera promoció que va inaugurar la Facultat de Medicina.  
Estem acceptant més alumnes a primer per tal d’aconseguir una població estable, al voltant dels 
90 alumnes per curs, que és el que vam plantejar-nos des de l’inici.  

Seguim fidels al nostre model educatiu, l’Aprenentatge basat en Casos Clínics (ACC), en què 
els alumnes continuen essent proactius en la seva pròpia formació i el professorat actua com a 
facilitador de les tasques que els estudiants desenvolupen.   

A aquest curs s’ha mantingut una direcció de l’Àrea Acadèmica i una altra de l’Àrea de Gestió 
que vetllen coordinadament per al bon funcionament de la Facultat de Medicina. S’han incor-
porat responsables d’Innovació docent i del programa de preparació per a la prova MIR, 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 quart curs. Els seus responsa-
bles amb els corresponents equips han estat escollits mitjançant concursos oberts per les co-
missions 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. Per a l’assig-
natura de Conducta Humana/Psiquiatria s’ha escollit la professora Marta Torrens; per a l’assig-
natura de l’Aparell Respiratori/Pneumologia la professora Núria Roger; per a la d’Endocrinolo-
gia el Professor Dídac Mauricio i per a la de Reproducció Humana/Obstetrícia i Ginecologia la 
professora Elena Carreras.   

Aquestes assignatures “troncals” han estat reforçades amb altres anomenades “transversals”, 
que mitjançant una incorporació pactada aconsegueixen que les matèries siguin més multidis-
ciplinars i “permeables”, entre les quals s’inclouen la Farmacologia Clínica, la Microbiologia, 
les Malalties Infecciones, l’Anatomia Patològica, el Diagnòstic per la Imatge, i l’Epidemiologia 
Clínica.  

Cal esmentar que el laboratori de dissecció anatòmica, conjuntament amb la incorporació 
del Sectra, ha permès impartir la docència no solament als estudiants de Medicina, sinó també a 
altres provinents d’altres ensenyaments de la UVic-UCC i d’altres universitats.

Cal recordar també que a la fi de cada curs es desenvolupen les assignatures optatives, totes 
elles impartides en llengua anglesa i que gaudeixen de molt bona acollida.  

Pel que fa a l’avaluació, seguim escollint eines que segueixen el principi que “l’avaluació diri-
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geix l’aprenentatge”. D’aquesta manera, elements cognitius i no cognitius s’incorporen als “exà-
mens” que indiquen als alumnes el que han d’aprendre.  

Una característica que ha marcat la segona part d’aquest curs ha estat l’esclat de la pandèmia 
covid-19, que ha afectat la vida acadèmica, social i de relacions de tot tipus a la nostra Universitat 
i, per tant, a la nostra Facultat. Aquesta terrible malaltia ha causat un especial impacte sobre el 
col·lectiu sanitari. Molts dels membres del professorat i de l’estudiantat que exerceixen en l’àm-
bit sanitari han viscut, en primera persona, la cruesa d’aquest episodi.  

Tot i així hem aconseguit mantenir al màxim la majoria d’activitats docents, de recerca i de 
gestió pròpies d’una Facultat de Medicina: tenir les aules obertes el màxim possible, desenvolu-
par eines per a la docència virtual, fer exàmens d’una manera o altra segons el moment, i mante-
nir les pràctiques en la seva totalitat. 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. Però en època covid, amb les dificultats que això ha 
comportat, cal destacar que ha funcionat perfectament.  

L’avaluació de l’assignatura de Pràctica Clínica s’ha fet mitjançant una ACOE (Avaluació 
Clínica Objectiva Estructurada), que en aquesta ocasió ha estat en lína conjuntament amb el 
Centre de Simulació i Seguretat del Pacient (CISARC, Manresa). Un nombre important de per-
sones d’ambdues institucions han treballat per superar la dificultat de passar una prova de l’en-
torn real a l’entorn virtual, i ha donat uns resultats excel·lents.

Pel que fa a la recerca, el nombre de doctorands acceptats en el Programa de Doctorat de 
Medicina i Ciències Biomèdiques i l’increment de les publicacions any per any indiquen el crei-
xement exponencial i la qualitat de l’activitat investigadora.  

Alguns pessimistes prediquen que ens trobem en una situació sense retorn degut a la co-
vid-19, en la qual mai més reviurem l’antiga forma d’aprendre, d’ensenyar, d’investigar, de gestio-
nar o de conviure. Des de la direcció de la Facultat pensem que no: efectivament, hem d’accep-
tar que s’han incorporat noves idees, tècniques innovadores i diverses estratègies educatives i 
de recerca, però aquest no constituirà un canvi de 360º respecte a l’anterior entorn universitari i 
social de tants anys d’història en la formació dels metges. Seran noves incorporacions a les nos-
tres vides que ens ajudaran a avançar, però caldrà que recuperem tot allò que ara trobem a faltar: 
les relacions socials a les aules, als laboratoris, els moments de lleure i la llibertat de conviure 
sense el temor a veure els altres com a potencials éssers amenaçadors que s’oculten darrera una 
mascareta.    

Escola de Doctorat

Antoni Tort i Bardolet
Director

El curs 2019-2020 es va posar en marxa el programa de Doctorat en Medicina i Ciències 
Biomèdiques, que coordina la Dra. Marta Otero Viñas, amb 19 tesis inscrites, entre les quals n’hi 
ha tres que son de professorat de la Facultat de Medicina. La majoria de doctorands van partici-
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par activament en les activitats formatives, de caràcter transversal, organitzades per l’Escola de 
Doctorat de la UVic-UCC.

Per línies de recerca, hi va haver 7 persones doctorandes en l’àmbit de l’Envelliment, croni-
citat i models; 6 doctorands i doctorandes en Investigació clínica i translacional; 4 en Noves 
estratègies terapèutiques; 1 en Educació mèdica; 1 en Epidemiologia clínica i 1 en Seguretat del 
pacient.

També destaca el fet que 14 persones doctorandes (el 74%) van dedicar-se al doctorat a temps 
parcial i 5 (26%) van fer-ho a temps complert. Pel que fa als doctorands i doctorandes amb beca 
predoctoral n’hi va haver 2 (11%).

Estudis impartits

Grau en Medicina 

Beques i ajuts a l’estudi 

Núm. 
Sol·licituds Concedides

No 
seleccionats Denegades Import

Beca Medicina per nota 
renovació 3r curs

13 10 3 56.319,00

Beca Readjudicació 
Medicina per nota 
renovació 3r curs

11 7 4 27.666,65

Beca Medicina per renda 
1r curs

44 25 15 4 97.933,33

Beca Medicina per renda 
renovació 2n curs

23 13 10 52.000,00

Beca Readjudicació 
Medicina per renda 
renovació 2n curs

10 10 36.066,67

Beca Medicina al Talent 
Acadèmic

4 16.000,00

TOTAL 2019-2020 101 69 15 21 285.985,65
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Formació contínua

CENTRE INTERNACIONAL DE FORMACIÓ CONTÍNUA

• Curs expert: Cross cultural competence in Health care (Unitat FESS)
• Màster: Andrologia clínica (Unitat FESS)

FORMACIÓ A MIDA DEL SECTRA

• Seminari anatòmic de digestiu del grau de Nutrició (desembre 2019)
• Part pràctica del màster d’Andrologia de la Fundació Puigvert, sala de dissecció i Sectra (febrer 

2020).
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5. PERSONES

Alumnat

Alumnat per cursos

1r curs 116

2n curs 89

3r curs 60

Total 265

Lloc d′origen % 1r curs % 2n curs % 3r curs

Catalunya 64,66 67,05 65,00

Espanya 31,03 28,41 35,00

Portugal 4,31 3,41

França 2,27

Professorat

Professorat doctor i acreditat, expert en metodologies innovadores, amb carrera investigadora 
de primer nivell. Experiències d’internacionalització.

PDI Total

Catedràtics 6

Titulars 5

Agregats 15

Associats 57

Altres 10

Total 93

%

Doctors 68%

Doctors acreditats 36,78%

PDI per professió %

Metges 78,9%

Altres (biòlegs, bioquímics...) 21,11%

PDI per gènere %

Dones 40,86%

Homes 59,14%%
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Agulló Rueda, Lluís
Altés Hernandez, Albert 
Alvarez del Castillo, Manuel 
Amblas Novellas, Jordi
Anglès Coll, Roser
Badia Jobal, Daniel
Barba Suñol, Pere
Barba Vert, Ignasi
Bardaji Bofill, Manel
Blay Pueyo, Carles
Boix Sabrià, Núria
Burgos Pelaez, Rosa
Calsina Berna, Agnès
Cartanya Bonvehí, Joan
Casals Toquero, Martí
Castañe Forn, Anna
Clotet Sala, Bonaventura
Collera Ormazabal, Pablo
Cortes Rodriguez, M. Jose 
Costa Tadeo, Xavier
Cruz Zambrano, Cristina
Dalfó Capella, Esther
De Muga Salleras, Sílvia
Díaz Gómez, Juan Manuel
Domenech Santasusana, Montserrat
Fabrega Santamaria, Anna 
Farré Font, Roser
Felip Font, Enriqueta
Fernandez del Prado, Cesar
Ferra Coll, Christelle
Garcia Cuyas, Francesc 
Gella Concustell, Alejandro
Gómez Batiste, Xavier
Gonzalez Alvarez, Raquel
Guerrero López, Raül
Guirado Perich, Lluís
Hermoso Bosch, Judit
Iglesias Serret, Daniel
Illa Boixaderas, Marc
Iruela López, Antonio
Joaquin Ortiz, Clara
Kanterewicz Binstock, Eduard
Maideu Mir, Joan 
Martínez Garcia, Vanesa
Martinez Pineda, José Manuel

Mascaro Cavaller, Oscar
Meroño Dueñas, Oona
Miquel Planas, Mireia
Molist Señe, Gemma
Montserrat Ortego, Sílvia
Morales de Cano, Jaume
Motlló Borrella, Cristina
Nicolau Molina, Carlos
Nogueras Mas, Mercedes
Parera Roig, Marta
Pedemonte Sarrias, Eduard 
Pérez Oller, Laureano
Piqueras Barolomé, Marta
Pla Salas, Xavier
Puig del Castillo, Ignasi
Puigdecanet Riubugent, Eulàlia
Puigdellivol Sanchez, Anna
Pujol Farriols, Ramon 
Ramos Josemaria, Belen
Rodriguez Carunchio, Leonardo
Rodriguez Fernandez, Lluís
Roger Casals, Nuria
Roig Garcia, Josep
Roman Degano, Irene
Roura Poch, Pere
Ruiz Hidalgo, Domingo
Saladich Cubero, Maria 
Saló Rich, Joan
Sanchez Martin, Francisco 
Sant Masoliver, Francesc
Sarri  Plans, Elisabet
Selga  Coma, Elisabet
Serrallonga Mercader, Marta 
Tabernero Caturla, Josep Maria
Téllez Besolí, Noèlia
Tomàs Roig, Jordi
Trape Pujol, Jaume
Trullàs Vila, Joan Carles
Valenzuela Leal, Helen 
Valles Callol, Joan Antoni
Vallverdu Cartie, Helena
Valverde Vilamala, Ivanna
Vazquez Oliva, Gabriel
Vilaseca Llobet, Josep M.
Villalonga Badell, Rosa



20 Persones

Personal d’administració i serveis

Boteller Mas, Marta
Brugarola Corpas, Tania
Casals Solé, Natàlia
Castellnou Sardà, Núria
Funoll Guix, Eva
Geli Fàbrega, Marina
Huguet Claret, Maria Carme
Lozano Blanc, Maria Isabel
Mas Colomer, Marta
Mir Roca, Sarah
Montero Cueto, Lluís Miquel
Nogué Navarro, Laia
Paz Espiñeira, Rosalina
Riba Fossas, Anna
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6. SERVEIS UNIVERSITARIS

Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals

La finalitat de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals és garantir la po-
lítica comunicativa de la FESS, d‘acord amb els seus objectius i criteris establerts, i vetllar per 
l’efectivitat de les accions que es duen a terme des de l’àmbit comunicatiu. Durant el curs 2019-
2020 aquesta àrea va assumir noves tasques i es va consolidar en la missió de donar a conèixer 
l’activitat de la Facultat de Medicina. 

L’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals va portar a terme, entre al-
tres accions, l’actualització del catàleg del grau en Medicina, la potenciació dels continguts del 
web (especialment notícies, però també elaboració de reportatges sobre temes d’interès de la 
Facultat i entrevistes) i l’activació de les xarxes socials pròpies (Twitter, Instagram, Youtube). 
Aquesta àrea també va participar directament en la realització d’un vídeo promocional de la 
Facultat de Medicina (guió, producció i difusió) i en la presentació de la primera Jornada de 
Portes Obertes virtual.  

Des del Servei de Publicacions Institucionals, inclòs en aquesta àrea i encarregat d’assumir la 
redacció institucional i la revisió de textos de diferents àmbits de la comunicació corporativa, es 
va publicar, entre altres, la lliçó inaugural del curs 2019-2020 de la UVic-UCC. La lliçó, titulada 
“Salut i població: de l’estudi de poblacions a la medicina de precisió”, va anar a càrrec del Dr. 
Roberto Elosua, vicedegà de Recerca i Internacional de la Facultat de Medicina.

Àrea d’Innovació Docent

L’Àrea d’Innovació ha treballat en aquests tres àmbits:

1.  Formació: al llarg del 2019-2020 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. 

2.  Comissió d’Innovació Docent de la UVic: participació en les reunions mensuals de la co-
missió 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 i redacció del projecte de recerca “Percepció dels estudiants i pro-
fessors sobre la metodologia docent de la Facultat de Medicina UVic-UCC”.
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Formació Contínua

Durant el curs 19-20 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 contínua continuarà creixent, i també en col·laboració amb altres entitats com 
per exemple la Universitat de Siena, Fundació Puigvert, ITA Salut mental... per tal de proporci-
onar als nostres estudiants programes formatius amb la millor expertesa.

Servei de Donació de Cos a la Ciència

Durant el període juliol 2019 a juny 2020 hi ha hagut un total de 82 altes de donació tot i el tan-
cament del servei durant els mesos de març a juny de 2020 per la situació de la pandèmia per la 
SARS-CoV-2.

Pel que fa als decessos, en aquest mateix període han ingressat al laboratori un total de 9 di-
funts (6  durant el  2019 - 3 durant el 2020). Durant el període de tancament del servei (de març 
a juny) van fer l’èxitus un total de 3 donants que no es van acceptar, un dels quals perquè la causa 
de la mort va ser per covid-19.

Altes donants per anys

2018 173

2019 137

2020 (de gener a juny) 33

Núm. Defuncions per any

2018 8

2019 10

2020 (de gener a juny) 3
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Servei de Laboratori d’Anatomia 

Durant el curs 2019-2020 (de setembre a juny) el laboratori d’anatomia, a part del tallers d’ana-
tomia de les EFCH I i EFCH II, només es van poder realitzar dos dels seminaris anatòmics que 
estaven previstos. 

	• Seminari Anatòmic Grau de Nutrició UVic 02/12/2019.
	• Màster en Andrologia. Fundació Puigvert 11/02/2020. Es va simular una tècnica quirúrgica 
amb peça cadavèrica.

Altrament, el laboratori d’Anatomia de la Facultat de Medicina ha esdevingut centre de pràc-
tiques curriculars per als estudiants del grau superior d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic 
(APiC) de diferents centres. Actualment té conveni amb quatre centres, tant públics com pri-
vats, que hi envien els seus estudiants. 

Els centres en qüestió son: 

	• 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 d’octubre de 2019 a gener de 2020 hi va haver una alumna del Centre Garbí 
de Salt. 

El mes d’abril del 2020 es va adquirir una taula d’embalsamament nova que compta amb ex-
tracció de vapors químics i al damunt un mòdul de sortida de clima i d’il·luminació. 



Carretera de Roda, 70
08500 Vic, Barcelona
Tel. 93 881 55 37
umedicina@uvic-ucc.cat

www.umedicina.cat
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