MOCIÓ DE SUPORT A LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UVIC-UCC

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, de naturalesa i vocació pública i de
gestió privada, desplega la seva activitat en els àmbits de la docència, la recerca i la
transferència de coneixement. És el motor d’una gran força emergent que és la de l’educació i
del coneixement i treballa per convertir-se en un projecte estratègic del territori. Sense perdre
les arrels que en defineixen la personalitat, desplega tot el potencial per ser una universitat
global, fortament internacionalitzada i capaç d’atreure talent al centre de Catalunya.
Nascuda de la iniciativa ciutadana i territorial, la UVic-UCC dóna continuïtat a una tradició
universitària que es remunta a l’Edat Mitjana amb l'escola catedralícia. El 1599 es crea la
Universitat Literària de Vic amb la concessió del privilegi del rei Felip III perquè l’Estudi General
de Vic pugui graduar els estudiants en Arts i Filosofia. El 1717, com a represàlia per la Guerra
de Successió, Felip V va imposar el Decret de Nova Planta que suprimia totes les universitats
catalanes, entre elles la de Vic. El 1977 es crea l’Escola Universitària de Mestres d'Osona a la
qual s'incorporen progressivament les escoles universitàries d'Infermeria, d'Empresarials i la
Politècnica. El 1997, amb l’aprovació per unanimitat del Parlament de Catalunya, de la Llei de
Reconeixement de la Universitat de Vic aquesta institució fa un important salt convertint-se en
una universitat més del sistema català. A partir d’aquí, la institució ha anat arrelant en el
territori i ha sabut conrear noves relacions i aliances com és l'acord de federació amb la
Fundació Universitària del Bages, el 2013, pel qual es crea el Campus UManresa i la universitat
federada passa a denominar-se Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVicUCC). Finalment, aquest any 2016 es crea la seu UGranollers per a la impartició de graus i cicles
formatius de grau superior a la capital de Vallès Oriental.
És a través d’aquests campus i seus que la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
ofereix estudis de salut i biociències a les facultats de Ciències de la Salut i el Benestar i de
Ciències i Tecnologia de la UVic, i a l’Escola de Ciències de la Salut d’UManresa. Compta amb
10 càtedres, la major part d’elles especialitzades en l’àmbit sanitari i social liderades per
reconeguts investigadors.
Atès que el projecte de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC es nodrirà de tot aquest
coneixement de la institució i, a més, permetrà que la Universitat adquireixi un major prestigi i
rellevància en el sistema universitari català i esdevingui una eina indispensable per construir
una estructura d’estat,
Atès que la UVic-UCC compta amb una xarxa assistencial molt completa on desenvolupar part
de la formació i docència com són els centres de salut i hospitalaris de Vic, Manresa, Granollers
o Barcelona.
Atès que els estudis de Medicina de la UVic-UCC incorporen elements diferencials i innovadors
respecte a altres estudis de Medicina i, a més, donaran resposta a la demanda d’alumnes que
no poden cursar el grau a Catalunya ja que la demanda interna és molt superior a l’oferta de
places,

Atès que, segons l’informe demogràfic elaborat pel Col·legi de Metges, la població de metges
està envellint i en menys de 10 anys es jubilaran més de 6.000 professionals dels 33.000
metges que exerceixen a Barcelona i a partir del 2021, se’n jubilaran gairebé 1.000 metges
l’any,
Atès que una Facultat de Medicina aportarà un impacte econòmic i social molt important a la
ciutat i a les comarques pròximes. Segons els càlculs estimats, la implantació d’aquesta
Facultat comporta un augment del PIB d’Osona i el Bages d’un 0,26% (correspon a 8.500 M) i
es crearien 243 nous llocs de treball tant directes com indirectes,
Atès que hi ha un clar desequilibri territorial a l’Estat espanyol ja que només una de les 8
universitats privades que s’han autoritzat és a Catalunya (90 places) mentre que altres
comunitats com Madrid o València disposen de 565 o 200 places respectivament,
Atès que es tracta d’un projecte que ha de permetre la vertebració de la Catalunya central a
través d’una Facultat sense ànim de lucre i amb vocació plenament municipalista,
Atès que la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya vol impartir el grau el pròxim
curs 2017/2018 i el Govern de la Generalitat ha de posicionar-se en breu sobre aquesta nova
Facultat,
Per tot això, s’acorda:
1. Donar suport al projecte d’una Facultat de Medicina com a projecte estratègic,
innovador, municipalista, i de gran valor afegit per a la ciutat i les comarques de la
Catalunya central.
2. Traslladar al govern de la Generalitat la voluntat d’aquest consistori de comptar amb
una Facultat que imparteixi el Grau de Medicina, que compensi el desequilibri
territorial que pateix Catalunya, fruit de les decisions d’autoritzacions de places per
part del govern de l’Estat espanyol, i aporti un actiu més en el sistema universitari
català.

