Aliança amb la
Universitat
Pompeu Fabra
per enfortir els
estudis de
Medicina a
l’Hospital del Mar

El grau de Medicina
de la UPF amb
l’Hospital del Mar
oferirà una visió
multidisciplinària del
currículum acadèmic,
amb un pes important
de la pràctica clínica i
amb un enfocament a
la resolució de
problemes pràctics i a
la funció
investigadora.

L’Hospital del Mar ha emprès un nou cicle en la seva trajectòria
històrica al servei de la ciutadania de Barcelona. Un projecte de
profunda transformació i d’ampliació de les seves
infraestructures, juntament amb una important renovació
tecnològica i digital i una decidida aposta per enfortir i
compartir el coneixement en l’àmbit de les ciències de la salut.
El 2019 l’Hospital ha signat un conveni amb la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) en virtut del qual aquesta institució aposta
per l’Hospital com a referent del seu grau de Medicina. El treball
conjunt entre les dues institucions se centrarà a oferir una visió
multidisciplinària del currículum acadèmic, amb un pes
important de la pràctica clínica, que incorpora noves
tecnologies d’aprenentatge i de treball, amb un enfocament a la
resolució de problemes pràctics i a la funció investigadora que
es desenvolupa a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM).
El fet de disposar d’un projecte on l’assistència, la docència i la
recerca estaran plenament integrades permetrà formar els
professionals del futur, dotarà l’Hospital del Mar d’una capacitat
reforçada d’atracció i de retenció de talent i el conduirà a assolir
un avançat model d’assistència sanitària, de docència
universitària i de recerca biomèdica.

Aquest acord també permetrà enriquir les estratègies de
col·laboració amb el clúster biosanitari de l’entorn i trobar
sinergies entre totes les institucions, centres de recerca,
universitats i empreses del seu territori de referència (Ciutat
Vella i Sant Martí).
Al mateix temps, l’aliança entre les dues institucions repercutirà
de forma positiva en l’oferta docent de l’Hospital, donant-li una
nova dimensió i potenciant una visió global dels ensenyaments
en ciències de la salut, buscant sinergies amb l’Escola Superior
d’Infermeria del Mar (ESIMAR) i establint una estreta
col·laboració entre la Universitat i l’Institut Bonanova de
Formació Professional Sanitària (centre vinculat a l’Hospital del
Mar).
El projecte d’ampliació de l’Hospital del Mar serà de vital
importància per al futur del nou grau de Medicina. Les dues
institucions consideren de la màxima importància disposar de
les instal·lacions adequades per oferir la millor formació al futur
alumnat. En aquest sentit, reclamen a les administracions la
priorització d’un projecte que l’any 2017 va enllestir la primera
fase i està en condicions d’encarar la segona, amb el projecte
executiu acabat i a punt per iniciar la construcció.
La segona fase d’ampliació preveu la construcció d’un nou
ediﬁci de 30.000 m2 amb 170 llits d’hospitalització,
conceptualitzat com un Smart Hospital i preparat per fer front a
pandèmies com la de la covid-19. Un nou ediﬁci per a un nou
grau de Medicina plenament del segle XXI, pensat per al metge i
la metgessa del futur i per donar resposta a les necessitats en
salut de les persones.

