10 DIJOUS, 7 DE NOVEMBRE DEL 2013

Regió7

MANRESA

SOCIETAT

La FUB deixa de créixer després de 8 anys
 Una lleu reducció de 32 estudiants canvia la tendència a l’alça iniciada el curs 2005-2006
GEMMA CAMPS | MANRESA

Després de vuit anys en què ha
viscut un increment continuat de
l’alumnat, la FUB ha començat el
curs 2013-2014 amb menys estudiants. Dels 1.578 del curs 20122013, en què va batre el rècord de
matriculacions, ha passat a 1.546.
La principal raó d’aquesta lleu davallada és la reducció del nombre
de places disponibles per a primer
d’Educació Infantil que han patit
tots els centres que imparteixen
aquest grau a Catalunya. A la FUB
s’ha passat de 80 a 65; lògicament,
s’han omplert totes.
Una altra causa de la reducció,
expliquen fonts de la institució
universitària, és que el curs passat
hi va haver un nombre important
d’alumnes en els cursos de retitulació (per fer el pas de diplomatura a grau), sobretot pel que fa al
grau de Gestió d’Empreses.

Al costat la pèrdua de 32 alumnes d’un curs a l’altre per les dues
circumstàncies esmentades, hi ha
altres casuístiques que han tingut
justament l’efecte contrari. És el cas
del primer curs de Fisioteràpia, que
ha viscut un increment notable de
les matriculacions, entre les quals
destaquen les de 41 alumnes procedents del sud de França. Fisioteràpia és el grau amb més alumnat en tots els cursos (amb 141 de
nou accés i 516 en total), llevat de
segon, en què és superat per Infermeria. Ambdós estudis, Fisioteràpia i Infermeria (amb 115
alumnes de nou accés i 437 en total), es consoliden com els més
sol·licitats de la FUB, seguits pels
d’Educació Infantil (61 de nou accés i 271 en total), que també registren una demanda molt alta. Pel
que fa a la resta d’estudis, Gestió
d’Empreses ha tingut 24 alumnes
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EVOLUCIÓ D’ALUMNES

Curs 1997-1998
Curs 1998-1999
Curs 1999-2000
Curs 2000-2001
Curs 2001-2002
Curs 2002-2003
Curs 2003-2004
Curs 2004-2005
Curs 2005-2006
Curs 2006-2007
Curs 2007-2008
Curs 2008-2009
Curs 2009-2010
Curs 2010-2011
Curs 2011-2012
Curs 2012-2013
Curs 2013-2014

725
813
890
993
1.015
972
994
972
989
1.055
1.092
1.110
1.210
1.358
1.381
1.578
1.546

SABIES QUE...

Acte de graduació d’alumnes de la FUB al teatre Kursaal, l’octubre

de nou accés i 134 en total; Podologia, 23 i 95, i Logopèdia, 11 i 93.
L’evolució de l’alumnat sempre
ha anat a l’alça, amb petites inﬂe-

xions a la baixa els cursos 20022003 i 2004-2005, i el present. El
curs 2001-2002 es van superar el
miler d’estudiants per primer cop.

La FUB neix amb Infermeria
La FUB es va constituir
l’octubre del 1986, però no
va iniciar l’activitat fins al maig de
l’any 1990. Ho va fer coincidint
amb l’entrada en funcionament de
l’Escola Universitària d’Infermeria.



Educació replica a ICV i
diu que el pressupost del
2014 inclou Cal Gravat
 La conselleria assegura

El departament d’Educació de la
Generalitat va assegurar ahir que
el pressupost del 2014 presentat dimarts pel Govern sí que inclou una
partida per a les obres del nou institut de Cal Gravat de Manresa, tot
complint d’aquesta manera el calendari compromès. L’aportació
serà de 6 milions i mig d’euros.
Així ho van assegurar ahir fonts
de la conselleria, després que en
l’edició d’ahir d’aquest diari ICVEUiA critiqués que en el pressupost del 2014 no ﬁguraven inversions en equipaments educatius,

com ara la construcció del nou IES
de Cal Gravat de Manresa El departament, però, va explicar que la
partida, malgrat no estar especiﬁcada en el capítol d’inversions,
està inclosa en realitat a un capítol a part del pressupost, corresponent al fons d’Infraestructures
Punt Cat, que s’ha afegit als annexos dels pressupostos.
D’aquesta manera, el departament d’Educació de la Generalitat
va garantir que es compliran els
terminis ﬁxats per construir el
nou institut manresà. Segons van
afegir les mateixes fonts, la setmana passada ja es va fer la proposta d’adjudicació d’obres, que és
previst que es duguin a terme durant el 2014. De fet, la conselleria
va assegurar que els treballs sobre
el terreny «començaran molt properament».
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La CUP organitza la
presentació d’un llibre

MBici fa una sortida per
la Fira Mediterrània

REDACCIÓ | MANRESA

REDACCIÓ | MANRESA

La CUP organitza la presentació
del llibre Economia solidària per a
una Catalunya lliure, de Jordi Via,
Jordi Garcia, Jordi Estivill i Jordi
Valls. La presentació serà el proper
dimecres 13 de novembre, a les 8
del vespre, a la sala d’actes del Casino, a càrrec de Jordi Garcia i Jordi Via. S’emmarca en un seguit d’iniciatives que es volen dur a terme
per fomentar l’arrelament i consolidació del cooperativisme i altres formes d'economia social i solidària a la nostra ciutat.

La cooperativa MBici organitza,
demà, un passeig urbà en bici per
gaudir de la Fira Mediterrània veient-ne seqüències d’espectacles
de carrer, coneixent-ne curiositats
i tafaneries i fent dues consumicions de cervesa o refresc al restaurant del Kursaal i al bar Nou Caraques. El cost és de 2 euros (cost de
les dues consumicions) i l’hora de
sortida serà a les 7 de la tarda del
pati del Kursaal. Inscripcions a l’avançada a mbici@mbici.cat i als telèfons 93 872 58 28 i 630 097 281.

que la partida de 6,5 milions
està inclosa en un annex,
tot i no especificar l’obra
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