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Ensenyament. La Universitat de Barcelona manté el seu Campus de Ciències de la Salut, i la Universitat Oberta de Cataluny

l’H, ciutat uni
TEXT: enric gil meseguer / fotos: gabriel cazado / UB / UOC

A

L’Hospitalet tenen
seu física la Univer·
sitat de Barcelona
(UB), amb el Cam·
pus de Ciències
de la Salut, i la Uni·
versitat Oberta de Catalunya (UOC),
que manté una oficina d’atenció als
alumnes. Les dues són a Bellvitge. Al
campus de la UB, en els darrers cur·
sos hi havia matriculats una mitjana
de 4.000 alumnes. En aquest curs,
241 d’ells són hospitalencs. Quant a
la seu de la UOC, dóna cobertura no
estrictament a L’H, però la major part
dels seus clients són els estudiants
que resideixen aquí, 705 aquest se·
mestre. Aquestes xifres ens situarien
per sobre de ciutats amb més tradició
universitària, com Vic, i relativament a
prop de ciutats com Lleida o Girona.
Actualment, la ciutat de L’Hospi·
talet mobilitza en total una població
universitària d’unes 8.700 persones,
4.000 veïns i veïnes que surten del
terme municipal a estudiar i 4.700
persones que venen aquí a cursar els
seus estudis (un miler d’aquests són
també veïns que poden estudiar a la
seva ciutat).
Ens interessen les 4.700 que
estudien a través de les infraestructu·
res que hi ha a la ciutat. La que més
pes té en aquesta concepció és el
campus de Ciències de la Salut de
la UB. Situat a tocar de l’Hospital de
Bellvitge, la seva primera promoció
de metges va sortir ara fa 27 anys.

Pot sobtar
l’afirmació.
L’Hospitalet, ciutat
universitària? I si
és certa, què en
treu, de tot això, el
municipi? Aquest
reportatge intenta
respondre a
aquestes dues
qüestions per tal
de veure si aquí
el sempre volgut
objectiu d’acostar
universitat
i societat
s’acompleix

L’H té en el seu entorn el centre
de desenvolupament sanitari més
important de Catalunya
Avui agrupa la Facultat de Medicina,
la d’Odontologia i l’Escola Universi·
tària d’Infermeria. Es poden cursar,
a més de medicina, les carreres de
podologia, infermeria, odontologia i
el nou grau de Ciències Mèdiques
Bàsiques. També es fa formació con·
tinuada per al reciclatge professional.
El campus universitari es troba in·
serit dins la mateixa àrea que l’Hospi·
tal de Bellvitge, l’Institut Català d’On·
cologia, l’Hospital Duran i Reynals,
l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge o l’Institut de Bioenginyeria
de Catalunya, entre d’altres. I tot ai·
xoplugat dins del projecte BiopoL’H.
En paraules del delegat del rector
al campus, el doctor Miquel Viñas,
“L’Hospitalet té en el seu entorn el

centre de desenvolupament sanitari
més important que hi ha actualment
a Catalunya, potser compartint lide·
ratge amb l’Hospital Clínic de Bar·
celona”. Això es va traduir el 2010 en
l’obtenció del reconeixement d’excel·
lència que atorga el Ministeri d’Edu·
cació i Ciència. Aquest títol promou
precisament els campus com a en·
torns de coneixement que relacionin
universitat, empreses, centres d’in·
vestigació, hospitals i societat.
“Nosaltres intentem des de la universitat manifestar que som una part
de la UB que és a L’Hospitalet, i
exercim de L’Hospitalet”, diu Viñas, i
com a mostra assenyala com estan
començant a organitzar congressos
aquí, en lloc d’anar a Barcelona. La
UB també hi organitza cursos d’estiu.
Aquest és un aspecte que redunda
en la vida econòmica i en el prestigi
de la ciutat (vegeu destacats).
Campus en creixement
El campus de la UB està en ple
procés de millora. Es construeix un
aulari nou i s’està planificant la futura
residència d’estudiants. Tot plegat, in·
versió a la ciutat, però també, i potser
més important, per a la vida quotidia·
na de L’H, ja que augmentarà encara
més la presència i la incidència dels
estudiants al barri: major consum als
comerços de la zona, més activitat
econòmica i més moviment de gent.
Més beneficis per a L’H? La col·
laboració dels membres del campus
en la salut dels hospitalencs. Per
exemple, la Fundació Josep Finestres,
que gestiona les clíniques universitàri·
es de Podologia i Odontologia, té un
conveni amb l’Ajuntament per fer-se
càrrec de l’assistència podològica als
casals d’avis de la ciutat. També amb
els infants hi ha línies de col·laboració
obertes, petites activitats educatives
com l’Hospital dels ossets de peluix,
(vegeu requadre).
El benefici pot ser mutu: l’equip
del doctor Casimiro Javierre, reco·
negut especialista en medicina de
l’esport i fisiologia de l’exercici,
dirigeix un estudi amb gent gran
de L’H voluntària, prèvia consulta
amb el seu metge de capçalera, amb
l’objectiu de millorar el seu estat de
salut a través de l’exercici controlat;
volen conèixer els mecanismes pels
quals es produeix aquesta millora.
Un altre camp de col·laboració
universitat-societat té a veure amb el
món empresarial. La UB ofereix des
de 2010 els centres científics i tec·

nològics. Les empreses poden llogar
instal·lacions, màquines o serveis d’un
alt cost al qual no podrien accedir per
si mateixes. Al campus de Bellvitge
se n’ofereixen de relacionats amb
les tecnologies de les biociències.
El exemples més fàcils d’entendre
tenen relació amb l’estudi dels gens:
detecció de patògens en aliments
o mostres ambientals, presència i
absència de transgènics, detecció de
presència de cèl·lules canceroses en
sang o proves de paternitat.
De projectes de futur que con·
nectin campus i entorn, no en falten.
Una gran part passen pel Consorci
BiopoL’H i pel campus d’excel·lència,
que coordinen tots els elements rela·
cionats amb salut i investigació. Entre
tots, a dia d’avui, han finançat 23 pro·
jectes per valor de quasi 15 milions
d’euros. Però hi ha més projectes en
la recambra, com el d’un centre de
formació professional en matèries de
salut lligat al campus. y

Nou aulari i residència

El campus de Bellvitge creix.
El gener de 2013 disposarà
d’un nou aulari de 5 plantes,
ara en construcció. També
sufragat a través dels
programes del Campus
d’Excel·lència Internacional
(CEI) s’ha dissenyat una
residència d’estudiants de 300
a 500 places, amb una part
reservada per a familiars de
malalts de l’hospital. Es podria
enllestir en un any i mig.
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ya, una oficina d’atenció als alumnes, els dos a Bellvitge, on donen servei a 5.000 alumnes (més d’un miler de L’Hospitalet)

iversitària
A dalt, la gent
gran de L’H
col·labora amb la
investigació que
dirigeix el doctor
Casimiro Javierre
(a la primera
foto, el segon
per l’esquerra)
sobre els efectes
de l’exercici en
la seva salut.
A sota, un aula
de la Facultat
d’Odontologia i la
façana de l’aulari
del Campus de
Ciències de la
Salut de Bellvitge
Centre de suport de la UOC a Bellvitge

La seu de la UOC
a L’H vol acostar
la universitat a
la societat local

Microbius L’H

Fa unes setmanes la UB va
celebrar a L’H el Congrés
Mundial de Làser en Medicina
i Cirurgia. I per al juliol de l’any
vinent és previst que portin
el 24è Congrés Espanyol de
Microbiologia, que adoptarà
el divertit nom de Microbius
L’Hospitalet. El delegat del
rector al campus diu que en
presentar a Madrid el projecte
del congrés, va fer feina de
divulgació de la ciutat.

Curs d’estiu

La UB organitza cada any
algun curs d’estiu a L’H.
Enguany se n’ha programat
al Centre Cultural Tecla Sala
un sobre cooperació. El
curs tindrà lloc del 2 al 6 de
juliol i porta per títol Quina
cooperació en temps de
crisi? Teoria i pràctica del
desenvolupament a Amèrica
Llatina. El preu oscil·la entre
140 i 260€ en funció de la
durada i dels terminis.

hospital d’ossos de peluix

Un parell de vegades l’any,
associacions d’estudiants
del campus s’organitzen,
mitjançant una assignatura
optativa, per muntar l’Hospital
dels ossets de peluix. Grups
d’infants passen per un
hospital imaginari on porten
els seus ossets perquè els
atenguin metges i metgesses.
Els desdramatitzen així el món
sanitari i intenten treure’ls les
pors a les bates blanques.

Aquest semestre, 705 ciutadans
de L’Hospitalet cursen estudis a
distància a través de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), xifra
que puja a poc més d’un miler si
tenim en compte els dos semes·
tres del curs. La UOC manté a
Bellvitge una seu física de suport
per als seus alumnes. Dintre de la
filosofia d’aquesta universitat, però,
els centres de suport també tenen
l’objectiu d’acostar-se a les institu·
cions locals i a la societat en ge·
neral i, d’aquesta manera, facilitar
també la recollida o l’arribada de
suggeriments i peticions.
El centre de suport de la UOC
a L’H, que es troba a l’edifici de
la Regidoria de Bellvitge, permet
oferir informació i assessora·
ment, matrícula personalitzada,
gestió acadèmica, sales d’estudi
i de reunió o la recollida i devo·
lució de préstecs bibliotecaris, a
més d’espais equipats amb ordi·
nadors amb connexió a internet,
accés a les fonts d’informació i a
serveis de la biblioteca.
La universitat catalana a dis·
tància també ha organitzat en els
anys que porta a la ciutat diverses
activitats educatives. Per exemple,
el 2010 van organitzar a la Biblio·
teca Tecla Sala unes sessions gra·
tuïtes per millorar el nivell d’anglès
mitjançant recursos disponibles a
internet. El 2009 la UOC també
va participar al Projecte de for·

mació integral: aprendre a conviure,
un programa que estava dirigit a de·
terminats col·lectius de Collblanc-la
Torrassa per a la seva formació. El
responsable de la seu de la UOC a
L’H, Ricard Giménez, confirma que
planifiquen “noves iniciatives de col·
laboració amb els agents del territori”
i avança que alguna podria estar
relacionada amb l’emprenedoria, però
matisa que està en un punt inicial. y

UOC&Plugged
La UOC ha posat en marxa
un concurs obert d’idees
amb la intenció de fomentar
la creativitat com a antídot
contra la crisi. La UOC espera
destinar prop de 80.000 euros
en formació als equips que
presentin les millors
propostes.
Totes les idees
seleccionades
podran
evolucionar
cap a projectes
emprenedors amb l’ajuda de la
universitat. La primera fase del
concurs és la recollida d’idees
al portal http://mentsobertes.
uoc.edu/plug a través de vuit
categories. Després es triaran
les millors.

