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El 2018 ha estat per a la FUMH un any amb una evolució especial, doncs la indeterminació del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat a l’hora de promulgar les convocatòries (amb
successius ajornaments durant tot el 2018), ha provocat una gran pèrdua de temps i energies de
tot l’equip de l’àmbit d’Ocupació i Desenvolupament Empresarial en reunions i preparacions de
propostes les quals ﬁnalment no s’han pogut presentar. A banda i com a conseqüència més greu,
hem hagut de prescindir de l’equip tècnic (8 tècnics) i de suport administratiu (2 administratius)
que estava desenvolupant les funcions associades als programes. Com a contrapartida l’exercici
2018 ha estat molt inﬂuenciat pel llançament i èxit d’inscripcions del nou programa OPOS.CAT.
Aquest és l’organigrama actual, amb 4 àmbits d’activitats de la FUMH, que són:

Ens ha permès diversiﬁcar el risc amb un any de grans canvis en la composició dels ingressos, com
hem explicat anteriorment, i assolir malgrat tot un resultat positiu, gràcies a un volum d’ingressos
de 1,2 milions d’euros i al creixement fort en el gir econòmic de la FUMH, especialment de dos àmbits: Programes de formació per docents i Ocupació i desenvolupament empresarial, sense oblidar
les altres activitats que conﬁguren i donen un caire més social a la FUMH.
Un dels àmbits amb més creixement ha estat el de formació de docents, degut al gran nombre
d’activitats programades, de les quals cal destacar que hem tornat a programar el Postgrau en
direcció de centres educatius per 5è any; hem programat la primera jornada de Direcció de Centres; hem fet el llançament del programa OPOS.CAT, i hem tornat a programar l’Escola d’Estiu de la
FUMH per 14è any consecutiu.
L’evolució del Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius des del moment que vàrem nomenar com a coordinador a en Joan Teixidó, ha estat exitós, doncs per cinquena vegada hem pogut
obrir l’edició presencial de Barcelona amb 14 alumnes i novament la modalitat semi presencial del
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Postgrau amb totes les places ocupades amb 44 alumnes. Aquets any és molt meritós donada la
competència que ens va fer el mateix Departament d’Educació de la Generalitat, el qual va editar
el seu postgrau gratuïtament en tot el territori, fent que a les demarcacions amb inferior nombre de
centres educatius com Tortosa, Les Franqueses del Vallès i Girona no fos possible assolir un quòrum
mínim per a que obríssim les edicions.

Dins del marc de les activitats del Post Grau, es
van programar i desenvolupar el mes de febrer
2018 les segones jornades de reﬂexió envers temes de Direcció de Centres educatius. Enguany
es van desenvolupar a Les Franqueses del Vallès
a l’espai de Can Ribes. Gràcies al suport i la implicació de l’ajuntament de les Franqueses va ser
molt valorat pel prop de 150 assistents que van
vindre un dissabte a treballar i reﬂexionar, sorgint
dels assistents una clara demanda per desenvolupar bianualment aquesta jornada de reﬂexió.
8

L’Escola d’Estiu i l’escola de tardor són un bon exemple de dinamisme, doncs han incrementat el
nombre d’alumnes ﬁns a 166. El continu creixement del nombre d’alumnes ens ha portat a programar activitat a les seus de Can Ramos, Can Raspall i Can Font, preveient que per al 2019 ens caldrà
buscar i acordar espais addicionals com per exemple els instituts propers a la FUMH.
D’altra banda l’anunciada convocatòria d’oposicions de secundària per a l’exercici 2019 ens ha permès llançar una convocatòria de suport a les OPOS a ﬁnal del curs 2018. Novament sota la direcció
acadèmica d’en Joan Teixidó, vàrem preparar i llançar una proposta amb 11 seus físiques (Barcelona,
Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Manresa, Sitges, Vic, Mataró, Lleida, Tarragona, Girona i Tortosa), i una on line. A cadascuna de les seus es van programar les 7 especialitats, fent un
total de 84 opcions formatives.
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Les xifres assolides són molt importants,
doncs tenim 250 docents impartint formació en tot el territori i 986 docents inscrits
com alumnes, generant un volum de matriculació de 714.150€. Per fer front a aquest
volum d’inscripcions ha estat imprescindible
comprar un aplicació de venda e-comerç, en
concret el event-booking. En aquets punt vull
remarcar la magniﬁca gestió desenvolupada
pel responsable de la infraestructura tecnològica de la FUMH en Jordi Rispa, doncs gràcies
a l’èxit en la seva implantació ha estat possible
evitar el bloqueig i descontrol que molt possiblement s’hauria generat atès l’elevat volum
d’inscripcions efectuades en un període de
temps molt limitat. Així com també pel treball
del departament d’administració Anna Font i
Estela Grandas, que han donat respostes als
dubtes i neguits dels candidats/es opositors.
L’Aula de Música Moderna i Tradicional, creada el 2012, ha tingut un 2018 molt especial,
doncs ha incrementat novament en un 10%
els seus inscrits, al poder fer servir els nous espais més moderns i funcionals que permeten
desenvolupar simultàniament tres combos
10

grups musicals. D’altra banda, el poder fer servir durant tot un curs els nous espais ha estat una
bona injecció de moral per tal que l’equip coordinador (Ferran Puig, Ramon Bau i Aran Tapies) continuïn amb la dinàmica constant de llançament de noves activitats, com són El puntet dels dimecres,
la formació musical per a infants, el cant coral o la música electrònica.
L’any 2018 hem continuat donant prioritat a les polítiques d’ocupació, com l’agència d’ocupació i
de recol·locació del SOC. Hem mantingut les activitats de suport a la col·locació: amb les resolucions del SOC ens ha atorgat el seu suport amb dues noves subvencions: Agències de Col·locació i
POAI, (des del 2011 no havíem aconseguit cap subvenció en aquest àmbit), i són el reconeixement
a la feina ben feta que des de l’àmbit de dinamització econòmica desenvolupen els tècnics amb la
direcció de la Susana Díaz.
En l’àmbit de suport a l’emprenedoria s’ha consolidat l’Aula d’Emprenedors, que des del 2011 està
donant suport als emprenedors, i que amb els 121 emprenedors del 2018 ha consolidat la seva
evolució. En l’exercici 2018, amb l’encàrrec de la Generalitat de Catalunya dels programes Catalunya
Emprèn i Consolida’t de formació per a emprenedors i autònoms, ambdues amb la coordinació
de la Susana Díaz, hem donat suport a un total de 72 autònoms i a 121 emprenedors. També hem
consolidat el viver d’empreses de Can Ramos amb una ocupació del 100%.
S’han potenciat les activitats de Caldes, a banda dels cursos d’idiomes (francès, alemany i xinès),
posant en marxa el tercer cicle de Tast de lletres (6 conferències amb 120 assistents), curs d’història
de l’art i curs de Mindfulness. Això ens ha permès estrènyer les relacions amb els responsables de
la seu, dibuixant-se un futur engrescador d’activitats a Caldes a partir de la creació d’una junta de
coordinació ampliat amb més persones conegudes de Caldes (a imatge de la Junta de l’AUA) que
ens ajudarà a difondre les futures activitats de la FUMH dins de la societat de Caldes.
A Barcelona hem continuat amb les activitats al Reial Cercle Artístic, consolidant un nombre
d’alumnes amb l’edició del nou
curs d’Història de l’Art a Catalunya i hem organitzat amb gran
èxit d’inscrits un viatge a Grècia
lligat a la temàtica del curs. En
aquesta seu la greu malaltia de
la seva coordinadora ha fet impossible el llançament de noves
propostes; novament caldrà potenciar-les.
Les seus de Granollers i de Lliçà
d’Amunt, per la mateixa raó que
la seu de Barcelona, han estat
seus amb molt poca activitat;
caldrà potenciar aquestes seus
amb propostes innovadores.
11
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Hem potenciat les relacions institucionals de la FUMH, amb collaboracions externes amb El Xiprer, l’Asil Hospital de la Garriga, els
amics de l’Òpera del Vallès Oriental, el grup organitzador de cicles
musicals Terra de Sons, la companyia de teatre Frec a Frec i el grup
de formació de teatre La Filanda.
Aquest any 2018 l’AUA ha celebrat el seu 13è aniversari: en total
han estat prop de 420 conferències que han de ser motiu de satisfacció per a la FUMH, al ser capaços de crear any rere any un
calendari de conferències de gran nivell. Aquest any han impartit
conferències especialistes com en Miqui Puig, en Jordi Madaleno,
l’Ada Parellada, Vicent Partal, en Martí Boada, en Joan Vives, l’Oriol
Amat, en Quique Roca, i d’altres menys populars però no per això
menys interessants. Hem mantingut estable el nombre d’inscrits,
així com el gir econòmic, tot mantenint la qualitat dels ponents en general. Aquest febrer 2018 vàrem programar el tercer Memorial Santiago Cucurella amb quatre conferències: de la Dolors Reig,
Joan Garriga, Vicenç Villatoro i Lluís Noguera, de temàtiques properes a les especialitats del fundador de la FUMH, tot recordant la seva ﬁgura. Aquest curs 2018 ha estat el de consolidació de l’equip
de coordinació ﬁns a la composició actual amb 11 socis: Àlex Muñoz, Maria Coma, Immaculada Urpina, Salvador Prat, Miquel Vinyals, Marià Castells, Frederic Moreno, Xavier Cussó, Josep Maria Torres,
Josep Irurre, i la incorporació d’en Lluís Fortuny. Tots ells fan possible amb el seu esforç i voluntariat
la continuïtat amb èxit de les activitats de l’AUA. Cal aprofundir en la línia d’establir nous acords de
col·laboració amb altres entitats de l’àmbit cultural com Òmnium cultural, AUA de Centelles, Casal
Asil de la Garriga i Agrupació sardanista de la Garriga...
Aquest exercici hem complert un desig molt perseguit des de l’inici de la FUM,H d’estructurar noves
activitats al voltant de l’AUA per tal de complementar-la i potenciar-la; en concret hem desenvolupat i programat:
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La universitat al carrer amb sortides de mig dia i de dia complert, que hem desenvolupat coordinadament amb les sortides culturals de l’Anna Gonzalez, de les quals s’han programat 6 sortides. En
total hem tingut 140 assistents.

Amb la Tribuna Universitària (TUA), hem programat tres sessions: Eudald Carbonell, Victor Koopers
i Ramon Tremosa, amb un total de 250 assistents:
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I els Cursos de l’AUA, amb un programa inicial de 4 cursos (Història de l’Art, Història de la Música ,
Salut i Filosoﬁa) que s’han organitzat i dissenyat a partir de les demandes dels inscrits a l ‘AUA, per
posar en marxa durant el primer trimestre del 2019:
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Respecte a Can Font aquest any 2018 hem tornat a programar amb èxit d’inscripcions (140 alumnes) el tercer casal d’estiu per a inventors, que cada any registra un increment dels alumnes; senyal
que s’està posicionant com una oferta atractiva i reconeguda per la població de les Franqueses.
El segon Mercat d’Art realitzat també a Can Font, va tenir en canvi una acollida modesta per part del
públic i que necessari una reﬂexió amb deteniment si aquest tipus de propostes son adients per ser
desenvolupables des d’un espai com Can Font.
L’Aula d’Empreses amb 29.791 € està en una situació d’estancament respecte els 52.540 € del 2016.
La coincidència en el temps en el tancament i justiﬁcació de les quatre subvencions amb imports
molt importants, com són: Integrals joves, Agències de col·locació, Itineraris d’inserció i orientació i
Integrals +30 anys i les diﬁcultats de salut que ha patit la Susana Díaz, coordinadora de l’Aula d’Empreses, durant aquest 2018, han inﬂuït. Aquest és un punt a reﬂexionar per als futurs exercicis; doncs
la recuperació de la salut de la Susana Díaz i l’escenari possible de creixement, moviment i demanda
del sector empresarial ha de fer fàcil el millorar notablement els ingressos.
D’altra banda, aquest any 2018 hem ﬁnalitzat el primer projecte de recerca de la FUMH, en concret
en l’àmbit medi ambient, gràcies al suport econòmic de la Fundació la Caixa: el projecte de plaques
fotovoltaiques amb base de bacteris halotròﬁcs, que vàrem desenvolupar sota la coordinació d’en
Xavier Cussó, representant de l’empresa Energy Sourcing. Després d’uns 1,5 anys de recerca desenvolupada amb conveni amb la UVIC, els resultats assolits de 14 mvols de voltatge generat són
força modestos, i malgrat que les expectatives eren molt superiors (200mvols), són suﬁcientment
positius com per posar en marxa la recerca de noves fons de ﬁnançament per tal de poder desenvolupar la segona fase de recerca (separació i optimització de la comunitat de bacteris). Aquest
projecte així com d’altres possibles projectes de recerca, són molt importants per a estructurar un
balanç amb actius més equilibrat que els què disposa la FUMH a hores d’ara.
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El gran desencís d’aquest 2018 ha estat la
resolució negativa de la Diputació de Barcelona a la proposta de continuïtat per
desenvolupar la segona fase d’implantació
del Projecte de Cooperació Internacional
per al disseny del Centre CPIQD, desenvolupat amb la comuna de Bab Taza (nord del
Marroc). Cal recordar que la primera fase
es va ﬁnalitzar el març del 2017 i que ﬁns
a mitjans del 2018 no es va convocar per
part de la Diputació les línies d’ajuts a la
cooperació internacional. Aquest retard va
provocar un gran nombre de sol·licituds,
i degut a les pressions de les entitats, només es van assignar recursos a les entitats
que podien justiﬁcar una experiència en
projectes de cooperació internacional superior als 5 anys, fet que ens va deixar fora
degut a que la FUMH només porta 3 anys
en cooperació internacional.
Durant el curs 2018 hem sigut molt actius en la recerca de nous convenis de collaboració amb altres entitats per tal que les nostres propostes siguin el màxim d’atractives: en concret, amb la Fundació Emi de Manresa, Egara Formació de Terrassa, e Granollers, Mataro In, Escoles
Pies de Mataro, Protectora d’animals de Mataró, i els ajuntaments de Masnou, Arenys de Munt, Sant
Feliu de Codines, Premià de Dalt, Arenys de Mar, Aiguafreda, Bigues i Riells, Manresa ... Aquesta línia
d’actuació és molt important per al futur de la FUMH: cal que ens associem amb entitats amb les
quals compartim objectius i valors si volem incrementar l’abast de les accions que puguem fer en
el territori.
El fet de mantenir l’equip humà, tant d’estructura com de projectes, en un nombre de professionals
molt baix, ens ha permès absorbir els canvis del mix dels ingressos i seguir optimitzant el resultat
econòmic. Malgrat tot estem clarament fora del límits acceptables (un 13,2% de despesa de personal d’estructura), i caldrà invertir en propers exercicis en:
-dimensionar proporcionalment l’estructura dels RRHH de la FUMH, tant pel que fa a personal d’estructura sobretot per futures oportunitats que s’albiren en l’àmbit docent, com de personal tècnic
administratiu especíﬁc per al desenvolupament del projectes i evitar els esforços que l’equip del
programes amb la Susana Diaz al capdavant estan forçats a realitzar.
-i en recursos tecnològics, com una eina de gestió i venda de cursos (event-booking), un e-comerç
i un CRM, de forma i manera que puguem fer front al volum de les activitats amb garanties d’eﬁciència.
16

El futur macroeconòmic del nostre entorn s’albira que pivotarà sobre tres eixos estratègics, els quals
marcaran i deﬁniran les necessitats de formació de la nostra societat. Aquest eixos seran:
- la digitalització de les nostres vides, de les empreses on treballem, de les entitats públiques i privades on ens relacionem... s’incorporaran ja deﬁnitivament en el dia a dia paraules com: indústria 4.0,
l’uberització dels models de negoci, entorns cloud, internet de les coses, google life... que deixaran
de ser projectes per convertir-se en realitats.
-l’economia circular (dissenyar, reduir, reciclar, reutilitzar...), on cada cop serà més necessari que el
ciutadà sigui conscient no només del què consumeix, sinó també dels residus que genera aquest
consum (disseny, fabricació, ús i reciclatge). Això provocarà un canvi de mentalitat a nivell ciutadà,
de les empreses i de les entitats.
-la globalització convertirà deﬁnitivament el nostre entorn en un entorn global, en el qual cada cop
s’intensiﬁcaran els moviments de coneixements, de persones (globalització) i de capitals.
Aquest futur és esperançador per a la FUMH, doncs en tots aquests eixos de futures necessitats,
l’estructura actual de la FUMH amb els 4 àmbits de treball i amb la creació i potenciació de dues
noves càtedres com la Càtedra d’Economia Circular CIRCULARCAT i la Càtedra d’Educació, ens ha
de permetre desenvolupar solucions formatives, de sensibilització i de capacitació per tal d’ajudar
a la societat del nostre entorn, posicionant i donant valor a la FUMH com un agent important a la
nostra comarca de suport a la ciutadania, les empreses i les entitats.
Jordi Salayet i Garcia
Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà
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Aula Oberta

Ana González,
Coordinadora Aula Oberta
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(divendres 19)
Ramon Pichot: Dels quatre gats a la Maison Rose
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Visita guiada i comentada: Anna González
Localització: MNAC. Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, Barcelona
Preu: 10 € per persona, 9€ inscrits a l’Aula de la Universitat a l’Abast
Assistents: 14 persones. Ingressos (Recaptació): 139,00 euros.
(divendres 9)
Lita Cabellut: Retrospective
Fundació Vila Casas
Visita guiada i comentada: Anna González
Localització: Carrer d’Ausiàs Marc, 20, Barcelona
Preu: 10 € per persona, 9€ inscrits a l’Aula de la Universitat a l’Abast
Assistents: 18 persones. Ingressos: 180,00 euros

(divendres 13)
Faraó. Rei d’Egipte
CaixaForum
Visita guiada i comentada: Anna González
Localització: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona
Assistents: 17 persones. Ingressos: 170,00 euros

(dijous 22 i divendres 23)
Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre
CaixaForum
Visita guiada i comentada: Anna González
Localització: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona
Assistents (dijous 22): 10 persones. Ingressos: 100,00 euros
Assistents (divendres 23): 18 persones. Ingressos: 179,00 euros

(dijous 20)
Charlotte Salomon Vida? o Teatre?
Reial Monestir de Sta. Maria de Pedralbes
Visita guiada i comentada: Anna González
Localització: Baixada del Monestir, 9, Barcelona
Assistents: 25 persones. Ingressos: 250,00 euros
19
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Susana Díaz,
Responsable del projecte
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SERVEIS D’ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT
INFORMACIÓ / ORIENTACIÓ
– Accions: Sessions grupals i individuals
– Objectius: Autoanàlisi de competències i anàlisi de la idea de negoci
– Dirigit a: Persones amb idea d’emprendre en situació d’atur o contractades per compte aliè.
ASSESSORAMENT
– Accions: Accions d’assessorament personalitzat
– Objectius: Garantir el procés d’elaboració del Pla d’Empresa ﬁns a la implantació del projecte.
FORMACIÓ
– Accions: Accions formatives de contingut necessari pel desenvolupament del projecte
– Objectius: Capacitar en recursos de gestió i estratègia empresarial
– Públic: Persones interessades que hagin assistit a les sessions d’informació/orientació.
SEGUIMENT TÈCNIC A LA CONSOLIDACIÓ
– Accions: sessions individuals
– Objectius: suport en el seguiment dels resultats i disseny de noves accions.
ACCÈS AL FINANÇAMENT
– Accions: Sessions individuals d’assessorament
– Objectius: Incrementar les possibilitats de ﬁnançament dels projectes, a partir d’un increment
del coneixement.
INCREMENT DE L’US DE LES TIC EN LA GESTIÓ EMPRESARIAL
– Accions: Recomanacions de programes, acompanyament amb fulls predissenyats d’excel
– Objectius: Capacitar en l’ús d’algunes eines TIC de gestió del negoci i aportar coneixements
envers les diferents possibilitats del mercat.
INCREMENT D’EMPRENEDORS AL VIVER D’EMPRESA = s’ha mantingut igual (8)
FACILITAR EL TRASPÀS DE NEGOCIS (no s’ha realitzat cap traspàs)
La memòria tècnica d’aquest projecte s’adjunta en un document a part.
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Susana Díaz,
Responsable del projecte
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PROGRAMA DESENVOLUPAT
El programa desenvolupat tenia com a objectiu la formació en gestió empresarial i assessorament
personalitzat per a la consolidació del negoci de persones treballadores autònomes i aquelles que
han cessat la seva activitat com a autònomes i estan actualment inscrites al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
PERSONAL CONSULTOR I DOCENT
Per a desenvolupar el programa es va comptar amb 4 assessors/res que complien amb els requisits
de formació i experiència demanades per l’ordre corresponent. Aquestes persones son professionals autònoms en tots els casos i van presentar la seva proposta econòmica atenent a les indicacions del programa.
Les funcions del personal assessor inclouen la impartició de les sessions grupals Inicials i les sessions obligatòries del programa.
Quan al personal docent, aquest també va ser seleccionat atenen als perﬁls reﬂectits a la mateixa
ordre. Atenen a aquestes característiques, es va comptar amb un pool de 9 professionals externs,
que varen realitzar les 9 píndoles formatives que formaven part del programa.
CONCLUSIONS: BONES PRÀCTIQUES I ASPECTES A MILLORAR
Com a conclusió general, es poden destacar aspectes com el seguiment continuat i la generació
d’espais de networking per a crear un lligam entre les persones participants, aspecte que empodera a les persones i els hi fa més present el compromís amb el seu projecte.
El fet de presentar a tot l’equip i fer sessions d’entrenament i presentació a les persones de direcció
i coordinació, així com poder interactuar amb els diferents professionals, ha estat també un aspecte
molt valorat.
Cal seguir treballant per a incorporar a les persones de diferents edicions per a crear sentiment de
pertinença i recolzament mutu.
Cal millorar la dedicació i seguiment, incrementant a través d’eines com el bloc i la comunitat, les
notícies i aspectes d’interès per a les persones autònomes.
També fora interessant fer seguiment de les persones que han realitzat el programa per a obtenir
una avaluació en el temps.
La memòria tècnica d’aquest projecte s’adjunta en un document a part.
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Projecte de plaques fotovoltaiques amb base de bacteris halotrò cs
Aquest any 2018 hem nalitzat el primer projecte de recerca de la FUMH, en concret en l’àmbit medi ambient, després de 1,5 anys de treballs amb l’UVIC i desenvolupat gràcies al suport
econòmic de la Fundació la Caixa, els resultats assolits de 14 mvols de voltatge generat, són
su cientment positius com per posar en marxa la recerca de noves fons de nançament per tal
de poder desenvolupar la segona fase de recerca (separació i optimització de la comunitat de
bacteris).
La memòria tècnica d’aquest projecte s’adjunta en un document a part.
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Cicles de Conferències:
gener
9
FILOSOFIA. Déus, animals i màquines en l’antropologia losò ca. Marta Palacín. Professora d’Antropologia ﬁlosòﬁca a la Universitat de Barcelona.
16

MÚSICA. Wagner i el Festival de Bayreuth: un lloc únic. Jordi Maddaleno. Crític musical.

23

LA SARDANA. Pep Ventura. Anna Costal. Musicòloga.

30

ART. La revolució Rodin. Anna Sendra. Historiadora d’Art.

febrer
Memorial Santiago Cucurella
CONTRAPUNT, UNESCO-CATALUNYA i AULA DE LA UNIVERSITAT A L’ABAST
6

La presència de la UNESCO a Catalunya. Dolors Reig. Presidenta de la Federació
Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO.

13

Països Catalans: per què?, per a què?. Joan Garriga. Historiador.

20

Escriure i publicar en la literatura catalana. Vicenç Villatoro. Escriptor i periodista.

27

La cultura com a eina de transformació social. Lluís Noguera. Gestor cultural, museòleg
i expert en polítiques culturals.

març
6
ALIMENTACIÓ. Malbaratament alimentari. Ada Parellada. Restauradora.
13

BIOLOGIA. Diferència del cervell entre home i dona. Mireia Ortega. Llicenciada en Bio
química doctora en Biomedicina.

20

MÚSICA. La veu de Syrinx: recital per a veu i auta. Olga Miracle / Joan Codina. Músics.
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abril
3
SOCIETAT. No saber que som forts ens fa febles. Víctor Alexandre. Escriptor.
10

ALZHEIMER. Fundació Pasqual Maragall. Cristina Maragall. Arquitecta, Portaveu Fundació
Maragall.

17

ECONOMIA. Viabilitat econòmica d’una Catalunya independent. Oriol Amat.
Catedràtic UPF.

24

ASTRONOMIA. Un viatge sorprenent. Joan Anton Català. Màster en Astronomia i
Astrofísica, químic quàntic.

maig
8
MÚSICA. Wagner i el Festival de Bayreuth: un lloc únic. Jordi Maddaleno. Crític musical.
15

CIÈNCIA I TEOLOGIA. Països Catalans: per què?, per a què? Ricard Casadesús.
Dr. en Ciències físiques i teòleg.

22

HISTÒRIA. Holocaust. Llibre “set caixes”. Dory Sontheimer. Llicenciada en Farmàcia i
Òptica.

29

SOCIOLOGIA. Maig 68: la força de la cooperació i la fraternitat. Daniel Jover. Mestre,
educador.

juny
5
MÚSICA. La música dels anys 60/70. Miqui Puig, Músic.
12

FILOSOFIA. L’eròtica socràtica: l’amor a la veritat, Nemrod Carrasco, Filòsof.

19

SALUT. Alimentació actual i qualitat de vida. Ma. Josep Roselló, Dra. Enginyera química i
nutricionista.
28

octubre
2
ALIMENTACIÓ. Malbaratament dels aliments. Ada Parellada, Restauradora
INAUGURACIÓ CURS 2018 - 2019
9

SOCIOLOGIA. El món que vindrà: 6 transicions. Àngel Castiñeira, Doctor en Filosoﬁa i
Ciències de l’Educació.

16

TECNOLOGIA. La ciberseguretat: una amenaça real i actual. Bruno Pérez, Doctor
informàtic.

23

SEXUALITAT. L’homosexualitat i la història. Josep Vidal, Doctor en Medicina.

30

SALUT. La lluita contra el càncer. Com vèncer un enemic heterogeni, canviant i
parcialment desconegut. Joan Seoane, Doctor en Bioquímica i Biologia molecular.

novembre
6
RERAVERA. A la recerca dels millors invertebrats del món per educar. Sergi Romeu,
Enginyer agrícola.
13

RERAVERA. Raimon Panikkar: pensaments per canviar el món. Jordi Pigem, Doctor en
Filosoﬁa i escriptor.

20

RERAVERA. Llops a prop del Montseny. Pol Guardis i Ignasi Castellví, Naturalistes.

27

RERAVERA. Com connectar-nos amb la natura?. Josep Gordi, Geògraf.

desembre
4
MÚSICA. Cantem i riem: l’humor i la picaresca en la música. Quique Roca, Professor de
piano, viola, harmonia i llenguatge musical, director d’orquestra i de diverses corals.
11

MÚSICA. El Nadal, la Música i els pastors. Joan Vives, Flautista de bec, professor d’història
de la música i divulgador musical.

18

MÚSICA. La cançó sefardita. Olga Miracle, Francesc Tomàs i Marc Valls, Músics.
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26/10/2018
VISITA GUIADA: “EL PARADÍS DE LES CRASSES”. DESCOBRINT ELS JARDINS DE COSTA i
LLOBERA
Visita guiada i comentada: Mireia Teixidó
Assistents: 8 persones
Ingressos: 115,00€
23/11/2018
VISITA AL CALL JUEU
Visita guiada i comentada: Meritxell Carreres
Assistents: 23 persones
Ingressos: 540,00 €
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Maria Coma
Coordinació Aula de Música
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“ART, FILOSOFIA, MÚSICA I SALUT”
Aquests quatre temes són els que s’han tractat durant aquest any (dos trimestres) a l’AUA (Aula de
la Universitat a l’Abast) de la FUMH (Fundació Universitària Martí l’Humà) de la Garriga.
Ha estat una experiència ben enriquidora per a tots els alumnes que hi han participat, uns 40 per
trimestre i molts d’ells han repetit en el segon. Els cursos han tingut una continuïtat en el temps i
en els continguts. Segons les enquestes, molts alumnes repetiran el curs vinent, que començarà a
l’octubre.
Està previst que s’hi afegeixin dues temàtiques més: història i literatura. El mes de setembre, la Fundació anunciarà el nou calendari amb els diferents horaris i opcions.
Els assistents han estat, majoritàriament, gent jubilada però també hem comptat amb joves que ho
han pogut compaginar amb els seus estudis i/o feina.
Aquests cursos han estat, i esperem que ho continuïn sent, un relaxament instructiu, una manera
de distreure’s tot canviant de feina. Per a alguns ha estat una mica un retorn a la joventut però sense
l’estrès dels exàmens.
En deﬁnitiva, estem contents dels resultats obtinguts i esperem millorar-los en el proper curs i, successivament, en tots els que segueixin.
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Josep Maria Torres
Coordinador Tribuna Universitària de la FUMH
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SOPARS-CONFERÈNCIA

7/03/2018
VICTOR KÜPPERS:
Viure amb entusiasme
Assistents: 92 persones
Ingressos: 2.547 €.

8/06/2018
EUDALD CARBONELL:
Atapuerca, 40 anys immersos en el passat
Assistents: 62 persones
Ingressos: 1.578,00 euros

30/11/2018
RAMON TREMOSA:
EL corredor mediterrani, aeroports i ports
Assistents: 52 persones
Ingressos: 1.296 €
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El Gremi, Associació d’Arts Escèniques
Coordinació Aula de Música

1.- PRESENTACIÓ
El projecte neix a l’octubre del 2012 de l’acord entre l’Associació d’Arts Escèniques El
Gremi i la FUMH. És una proposta de formació musical, basada en la pràctica directa de
l’instrument sense partir de les classes teòriques (solfeig) i de la pràctica en grup.
És tracta d’ensenyar la música com una llengua: a partir de l’escolta,
la imitació i l’improvisació.
És una oferta educativa per a totes les edats.
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2.- INSTRUMENTS i ACTIVITATS:
• Instruments: Piano, guitarra, contrabaix, violí, violoncel, baix elèctric, guitarra elèctrica,
trompeta, saxòfon, ﬂauta travessera, acordió, clarinet, trombó, bateria, percussió, ukelele,
cant i música electrònica.
• Iniciació: Música per nadons (de 0 a 36 mesos amb acompanyament d’un adult)
• Descobreix: de 3 a 5 anys. Cançó, oïda, improvisació i moviment
• Coneix: de 6 a 7 anys. El mateix pla que a Descobreix + roda d’instrument
• Combos: Conjunts instrumentals. S’agrupen els alumnes per edat, nivell i horari.
• El Cor Batega: Coral pop-rock per adults
• Tallers i concerts: Tallers de formació interna del professorat oberts al poble.
Concerts i audicions de la pròpia Aula i col·laboració amb diferents
entitats del poble per amenitzar els seus actes.
3.- ALUMNAT
Actualment tenim uns 175 alumnes d’entre 0 i 80 anys.
Tot i que una gran part són de La Garriga, també venen alumnes de pobles veïns com
l’Ametlla del Vallès, Granollers, Les Franqueses, Bigues i Riells, Centelles, Seva, Tona i
Santa Eulàlia de Ronçana.
4.- VALORACIÓ:
El projecte gaudeix de bona acceptació. Tenint en compte que actualment a La Garriga hi
ha 6 escoles de música, sembla atractiu per molts alumnes i famílies.
Pel que fa a les iniciacions, el servei de recollida d’alumnes de l’Iscat, ens hi ha fet entrar
amb bons ulls.
Aquest any hem començat dues activitats noves: música electrònica i Big band.
Esperem poder-les consolidar al proper curs 2019/20.
5.- INGRESSOS i DESPESES
Els ingressos per aquest curs han estat de 55000 €. Un 15% d’aquests ingressos els hem
destinat a la compra i manteniment d’instruments i materials. Un 27% en l’aportació per a
la FUMH, la resta es correspon al salari dels professors i costos de gestió.
6.- PERSONAL
Actualment a l’Aula hi ha una Junta que dirigeix formada per:
Ramon Bau (director), Ferran Puig (secretari) i Aran Tapias (tresorer).
Els membre de la junta també són professors.
El claustre s’acaba de completar amb: Aleix Forts, Anna Esquius, Núria Conangla,
Bernat Garcia, Paco López, Jofre Dodero, Lluis Vidal, Josep Puigdollers, Roger
Santacana, Arnau Altimir, Marc Stock, Iñigo Peña, Carles Calabuig i Ricard Vallina.
També disposem d’una secretaria oberta de dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 per la
Marije Visser.

37

Aula Permanent d’Educació

Memòria 2018

Meritxell Coma,
Coordinadora Aula Permanent d’Educació
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Formació del professorat
La Formació del Professorat dins l’Aula Permanent d’Educació durant el curs 2018 – 2019 ha tingut
una davallada al crear una secció separada dels cursos per programar i preparació d’oposicions.
Un dels cursos que més alumnes tenia era precisament aquest i per això la voluntat d’expandir-lo i
ofertar-lo en la modalitat presencial a tot el territori català i com a mòdul separat de l’aula docent.
Per tant, l’Escola d’Estiu va ser un èxit important però la de tardor – hivern ha estat quasi nul.la o
inexistent. Seguim amb la mateixa situació que altres cursos: Els docents, en la gran majoria dels
casos ja tenen tots els punts per formació tant per oposicions com per a concurs de trasllats, i
per tant un cop assolit aquest objectiu no en demanden més, això de manera generalitzada. Tot i
que no podem oblidar aquells que fan formació per millorar la seva tasca docent o tutorial i que
aleshores si que fan formació i són aquets alumnes els més motivats i amb més ganes d’aprendre
i participar.
La realitat s’imposa i ara que hi ha oposicions, molts dels docents es centren en els cursos de
programació i deixen de banda altres perquè el que volen és assegurar-se el seu futur com és lícit
i coherent.
I seguim pensant que en general, els alumnes que participen en els nostres cursos, els agrada la
proximitat del professorat, la qualitat del material i la utilitat que tenen els cursos per millorar la seva
feina com a docents.
El nostre objectiu immediat és ofertar el màxim de cursos possibles perquè els docents tinguin
un ampli ventall per poder triar per millorar la seva tasca quotidiana, ara bé sense perdre la nostra
essència que és la qualitat i el saber fer.
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ESCOLA D’ESTIU – 2018

Cursos PRESENCIALS realitzats a la primera i segona setmana de juliol:
TÍTOL

ALUMNAT

PROFESSORAT

1.- La il·lustració i les seves emocions
2.- Ioga, nivell I
3.- Logopèdia aplicada a l’EI
4.- Percussió corporal: mètode Bapne
5.- Voice Craft
6.- Ioga, nivell II
7.- Milfudnes

16 alumnes
8 alumnes
8 alumnes
10 alumnes
18 alumnes
10 alumnes
18 Alumnes

Mar Garriga
Núria Puig
Gemma Vilalta
Alex Saborit
Helen Rowson
Núria Puig
Rosa Torres

Cursos TELEMÀTICS realitzats durant el juliol i l’agost:
TÍTOL

ALUMNAT

PROFESSORAT

1.- Destreses informàtiques
2.- Lectoescriptura
3.- Programació Secundària
4.- Tutoria
5.- L’Hort escolar
6.- Treball per projectes
7.- Tauletes digitals
8.- Programació Primària
9.- Musicopteràpia
10.- Habilitats d’estudi
11.- Diversitat Cultural
12.- Escoles innovadores

1 alumnes
5 alumnes
22 alumnes
5 alumnes
5 alumnes
13 alumnes
1 alumnes
9 alumnes
3 alumnes
4 alumnes
3 alumnes
2 alumnes

Núria Roca
Amadeu Lleopart
Meri Coma
Meri Coma
Pere Muñiz
Marc Troyano
Núria Roca
Anna Duñach
Marta Estruch
Amadeu Lleopart
Marc Troyano
Marc Troyano

ESCOLA D’ESTIU: TOTAL ALUMNES ...... 161 alumnes
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ESCOLA DE TARDOR – HIVERN
2017 - 2018
CURSOS REALITZATS:
Cursos TELEMÀTICS agrupats per mesos:
Octubre 2018
Curs
Programació Secundaria

Professorat
Meri Coma

Núm. Alumnat
5

Desembre 2018
Curs
Webs 2.0

Professorat
Núria Roca

Núm. Alumnat
1

Gener-abril 2019
Curs
Milfudnes

Professorat
Rosa Torres

Núm. Alumnat
21

Maig-juny 2019
Curs

Professorat

Núm. Alumnat

Webs 2.0

Núria Roca
JUNY

1

Treball per projectes

Marc Troyano
MAIG

1

Núria Roca
JUNY

1

Tauletes digitals

ESCOLA DE TARDOR – HIVERN CURSOS ON LINE: TOTAL ALUMNES ...........................30 alumnes
TOTAL ALUMNAT CURS 2018 – 2019: 191 alumnes
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VALORACIÓ:
Aquesta avaluació nal ha estat feta recollint les valoracions i propostes, tant del professorat
com de l’alumnat i també de la pròpia coordinadora dels cursos.
CONTINGUTS DELS CURSOS:
En general es valoren molt positivament.
Per tant, és bo continuar oferint cursos que connectin amb les necessitats del
professorat i, sobretot, que encarin els continguts de manera reﬂexiva i útil al
professorat.
Són cursos que tenen caràcter d’actualització i formació docent.
Com ja s’ha comentat s’aposta per donar resposta a les necessitats dels
docents de cara a programar cursos.
MATERIALS LLIURATS A L’ALUMNAT:
Es valora molt positivament tot el material que es posa a l’abast de l’alumnat.
FORMADOR/ES:
En general, l’alumnat valora molt positivament al professorat. Creu que les exposicions són
clares i entenedores i motivadores. Valoren molt quan el professorat és proper i a l’abast.
Es valora que els docents sempre estem a disposició de l’alumne, i això poques escoles on
lined’altres centres ho fan.
També hi ha una gran valoració positiva sobre el nivell professional dels diferents professors.
Sempre hi ha demandes de fer més cursos similars als que s’han fet o segones parts.
En relació als cursos presencials la valoració ha estat altament positiva.
COORDINACIÓ, ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ:
COORDINACIÓ i ADMINISTRACIÓ:
El professorat ho valoren positivament. És important destacar la gran feina
que hi ha darrera una aula docent com la de la FUMH, moltes hores de
dedicació però que després són gratiﬁcades per la satisfacció dels alumnes,
molt exigents ja que no hem d’oblidar que són docents i volen cursos i gestió
molt perfeccionista.
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AULES:
 Molt bona valoració, en general.
HORARI, DURADA I CALENDARI:
S’ha valorat molt satisfactòriament.
Molt positiu fer els cursos de 30 hores i que estiguin reconeguts pel Departament
d’Ensenyament.
DIFICULTATS:
1.- Hi ha forces diﬁcultats per trobar docents preparats que vulguin fer cursos.
Realment és una tasca molt important, com a totes les organitzacions el capital
humà és cabdal per tal de fer una aula coherent i satisfactòria.
2.- El reconeixement de cursos per part del Departament d’Ensenyament. Són
molt exigents i a vegades no estableixen de forma clara els criteris a seguir.
3.- La majoria de docents s’apunten a última hora, l’últim dia, la qual cosa
requereix una capacitat i esforç de gestió important tant pel personal a càrrec
de l’Administració de la FUMH com per part dels docents implicats.
FUTUR:
Aquest any s’ha cregut convenient introduir aquest apartat perquè les propostes
de futur de l’aula docent passen per un punt important:
- Associar els diferents cursos que ofertem als perﬁls professionals que
estableix el Departament d’Ensenyament.
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Jordi Rispa,
Coordinador Centre d’Art i Noves Tecnologies CAN FONT
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Activitats formatives, culturals i lúdiques
Al setembre s’ha confeccionat un desplegable, com cada any. Al gener s’ha fet activitats noves i
nova promoció de les antigues a les quals es poguessin matricular. Aquesta promoció es va fer via
Internet i per enviaments de correus electrònics als alumnes i interessats d’altres anys. En el primer
s’han publicitat 48 cursos, entre grups o cursos diferents i 20 cursos a la promoció de primavera,
entre cursos i grups de cada curs.
Seguint la tònica d’aquests últims anys, a l’octubre s’han obert la majoria de cursos presentats.
Dels cursos per a joves no s’ha pogut realitzar cap dels oferts.
És un sector que no disposa de mitjans econòmics per accedir a cursos de pagament quan hi ha
altres activitats dins l’oferta municipal que són gratuïtes. També és cert que els interessa més altres
activitats, com són les esportives, que no pas les culturals.
En l’apartat infantil, es va obrir el curs de pintura i dibuix infantil dels divendres que té molt bona
acollida entre els nens i els pares i ha augmentat el nombre de participants. També s’ha de destacar
el curs de cuina per a nens i pares que amb l’assistència de 10 parelles (nen, pare) ha obtingut una
molt bona acollida i satisfacció per part dels assistents.
Les matèries d’idiomes han tingut un resultat discret però satisfactori dins de la tònica de retrocés
en l’alumnat d’aquesta disciplina. Hem decidit obrir el primer nivell d’anglès encara que la participació ha estat per sota del mínim rentable, però ho hem cregut necessari per a facilitar la incorporació
d’aquests alumnes al segon nivell el curs vinent.
Altres cursos que s’ha anat proposant durant l’any com Dietètica i nutrició, han tingut una aﬂuència de públic molt bona, tot i no haver pogut fer publicitat més enllà del correu electrònic i xarxes
socials. Altra vegada se’ns demostra que per promocionar les activitats del centre funciona el “bocaorella” i els alumnes venen assabentats per amics o coneguts.
Els cursos d’estiu, d’aquest any han estat Pintura i dibuix, Restauració de mobles i Dibuix amb models. El resultat de la nova proposta del taller de dibuix amb models a estat molt bona. En aquesta
ocasió han estat dos models, un model femení i un masculí, els que han posat perquè els alumnes
els poguessin dibuixar.
Jornada de portes obertes
Per Sant Ponç es va dur a terme, com cada any, la jornada de portes obertes que va comptar amb
exposicions dels treballs dels alumnes de Pintura infantil, Pintura i dibuix per a adults, Restauració
de mobles i Costura i Patchwork. La demostració a les portes del Centre sobre Robòtica que va
atraure molta gent.
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1a edició de Tallers el carrer el 20/05/18
Aquest any, dins de la ﬁra de Sant Ponç, Can Font ha sortit a la plaça per oferir 3 tastets de tallers
que s’oferiran el curs vivent. Es van oferir:
Taller de modelatge de ceràmica: El modelatge és una tècnica molt terapèutica i relaxant, en la
que es pot desenvolupar la creativitat tant com es vulgui, aconseguint uns resultats molt satisfactoris. Farem una màscara o un alt relleu, amb fang vermell de baixa temperatura. Es presentaren les
principals eines de modelatge i com utilitzar-les. Professora: Eva Ràfols
Taller d’aquarel·la: Pinzellada d’aquarel·la per principiants. Coneixerem les pautes d’aquesta tècnica pictòrica. Com es comporta la tinta amb les diferents aiguades, com aconseguir els colors que
desitgem plasmar. Completarem una imatge pautada, tenien en compte els colors, la composició i
l’harmonia. Professora: Mar Garriga.
Taller de caricatures: Quina és la millor manera de fer una caricatura? Descobrirem les bases per
poder fer una bona caricatura, trets característics a deformar i quins punts has de tenir en compte.
Com estructurar el dibuix i de quina manera s’ha de passa a tinta. Professor: Iban Casanovas.
Casal d’estiu vers Ciència i Robòtica
El que ha tingut molt èxit ha estat el Casal d’Estiu dedicat a la ciència i la robòtica. Hi ha hagut una
bona participació. 110 inscripcions que repartides en les cinc setmanes ens dona una mitjana de
22 inscrits cada setmana. Els alts costos de la part de robòtica de l’activitat han necessitat apujat el
preu públic que es tenia aprovat i aquest any ja s’ha pogut realitzar amb el preu nou.
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Activitats que han de nalitzar al 2018
Infantil

h.

Durada

Horari

Pintura i dibuix escolar

68

octubre - juny

Adults

h.

Costura i patchwork

Professor/a

Alumnes

17:30 a 19:30 divendres

Ferran Sedó

10

Durada

Horari

Professor/a

Alumnes

64

octubre - juny

10:00 a 12:00 dimarts

Esmeralda Sierra

7

Costura i patchwork m

64

octubre - juny

18:30 a 20:30 dilluns

Esmeralda Sierra

15

Cuina tapes

4

febrer 2018

19:00 a 21:00 divendres

Manoli Esperilla

16

Cuina rebosteria

4

febrer 2018

19:00 a 21:00 divendres

Manoli Esperilla

17

Cuina primavera

8

juny 2018

19:00 a 21:00 divendres

Manoli Esperilla

12

Cuina vegetariana

8

Maig 2018

10:00 a 12:00 dissabtes

Núria Puig

19

Història de l’art (matins)

68

octubre - juny

10:00 a 12:00 dimecres

Anna González

15

Història universal

68

octubre - juny

19:00 a 21:00 dimarts

Anna González

11

Ioga a

51

octubre - juny

18:30 a 20:00 dilluns

Ivette Gutiérrez

16

Practiquem anglès 1a

68

octubre - juny

19:30 a 21:30 dimecres

Rachael Louba

9

Practiquem anglès 2a

68

octubre - juny

19:30 a 21:30 dimarts

Miquel Planas

10

Practiquem anglès 3a

68

octubre - juny

10:00 a 12:00

dilluns

Eduard Noguera

11

Practiquem anglès 4a

68

octubre - juny

19:30 a 21:30

dijous

Miquel Planas

12

Practiquem anglès 5a

68

octubre - juny

19:30 a 21:30

dimecres

Rosa Castells

10

Practiquem anglès 6a

68

octubre - juny

19:30 a 21:30 dilluns

Rosa Castells

11

Tertúlies anglès

34

octubre - juny

19:00 a 20:00 dilluns

Rachael Louba

10

Taller de pintura i dibuix a

85

octubre - juny

18:30 a 21:00 dimecres

Mar Garriga

9

Taller de pintura i dibuix b

85

octubre - juny

18:00 a 20:30 divendres

Mar Garriga

14

Taller de pintura i dibuix c

85

octubre - juny

10:00 a 12:30 dimarts

Mar Garriga

10

Taller de pintura i dibuix m

85

octubre - juny

10:00 a 12:30 dissabtes

Mar Garriga

10

Taller de pintura i dibuix juliol a

10

juliol 2018

18:30 a 21:00

divendres

Mar Garriga

8

Taller de pintura i dibuix model

10

juliol 2018

18:30 a 21:00

dilluns

Mar Garriga

9

Taller de pintura i dibuix setembre a

10

setembre 2018

18:30 a 21:00

dimecres

Mar Garriga

11

Taller de pintura i dibuix setembre b

10

setembre 2018

18:30 a 21:00

divendres

Mar Garriga

9

Restauració juliol

10

juliol 2018

18:30 a 21:00

dijous

Cristina Balart

8

Taller de restauració de mobles

85

octubre - juny

18:30 a 21:00

dijous

Cristina Balart

15

Utilització de la càmera digital a

12

octubre-desem10:00 a 12:00
bre

dissabtes

Rosina Ramírez

Taller d’enquadernació japonesa

3

Abril 2018

dissabte

Judit Navarro

10:00 a 13:00

Periodicitat
Periodicitat

Alumnes totals

11
6
321
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Activitats iniciades a la tardor del 2018

Infantil

h.

Taller dibuix i pintura

Durada

Horari

Periodicitat

Professor/a

Alumnes

64 octubre - juny

17:30 a 19:30

divendres

Judit Navarro

11

Adults

h.

Horari

Periodicitat

Professor/a

Alumnes

Practiquem anglès II

64 octubre - juny

19:30 a 21:30

dimarts

Isabel Neto

10

Practiquem anglès III

64 octubre - juny

19:30 a 21:30

dimecres

Miquel Planas

6

Practiquem anglès IV

64 octubre - juny

19:30 a 21:30

dilluns

Miquel Planas

8

Practiquem anglès V

64 octubre - juny

19:30 a 21:30

dilluns

Rosa Castells

9

Practiquem anglès VI

64 octubre - juny

19:30 a 21:30

dijous

Rosa Castells

9

Tertúlies anglès A i B

32 octubre - juny

19:00 a 20:00

dilluns

Isabel Neto

11

Ioga A

51 octubre - juny

18:30 a 20:00

dilluns

Ivette Gutiérrez

17

Taller de patchwork (matins)

64 octubre - juny

10:00 a 12:00

dimecres

Esmeralda Sierra 14

Taller de patchwork

64 octubre - juny

18:30 a 20:30

dilluns

Alicia Barguero

7

Taller de pintura i dibuix A

85 octubre - juny

18:00 a 20:30

dimecres

Mar Garriga

13

Taller de pintura i dibuix B

85 octubre - juny

18:00 a 20:30

divendres

Mar Garriga

12

Taller de pintura i dibuix Matí

85 octubre - juny

10:00 a 12:30

dimarts

Mar Garriga

11

Taller de pintura dissabte

85 octubre - juny

18:30 a 21:00

dissabte

Mar Garriga

13

Taller restauració de mobles

85 octubre - juny

18:30 a 21:00

dijous

Cristina Balart

13

Història de l’Art

64 octubre - juny

10:00 a 12:00

dimecres

Anna González

24

Història Universal

64 octubre - juny

19:00 a 21:00

dimarts

Anna González

15

Cuina moderna i de festes A i B

8

oct./des. 2018

19:00 a 21:00

divendres

Manoli Esperilla

30

Ceràmica

85 octubre - juny

19:00 a 21:00

dissabtes

Laura Niubó

7

Dietètica i nutrició

8

octubre - 2018

10:00 a 13:00

dimarts

Montserrat Asbert 10

Maquillatge

8

desembre - 2018

19.00 a 21.00

dimarts

Alicia Robles

11

Cuina per a pares i ﬁlls

8

Novembre - 2018

18.30 a 20.30

divendres

Manoli Esperilla

1 (parelles)

Durada

Alumnes totals

256
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CURSOS d’octubre 2018 a juny 2019
En programar els cursos, es van mantenir els grups oberts el curs anterior passant-los a un nivell
superior per donar continuïtat als alumnes que el van fer, i es van programar nous cursos /grups
de nivell inicial de cada idioma.
Cursos acadèmics
• ’objectiu dels cursos ha estat que els inscrits avancin en el coneixement de les estructures
gramaticals de cada idioma, aprenguin nou vocabulari, millorin la seva expressió escrita, la
comprensió lectora i la comunicació oral. Amb aquest objectiu, a les classes s’ha treballat gramàtica, vocabulari i les 4 habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, escriure i llegir.
• Enguany han estat de 33 sessions de 2 hores / 66 hores totals repartides en 3 trimestres segons calendari i dies festius.
Grups de conversa
• L’objectiu ha estat oferir l’oportunitat als inscrits de practicar l’idioma d’una forma menys
• acadèmica per agafar conﬁança i millorar el seu nivell d’expressió oral.
• Enguany els grups de conversa han estat de 33 sessions d’1 hora/ 33 hores totals repartides en
trimestres segons calendari i dies festius.
Cursos programats

Docent

Llibre treballat

ANGLÈS
Beginners (nivell A1 - inicial)
Elementary (nivell A2)
Pre-intermediate (nivell A2/B1)
Intermediate (nivell B1)

Marc Bellmunt English for life beginner (Ed. Oxford)
Marc Bellmunt English for life elementary (Ed. Oxford)
no es va fer per no arribar al mínim d’inscrits
Marc Bellmunt English for life intermediate (Ed. Oxford)
New English File third edition (Ed. Oxford)
Intermediate avançat (nivell B1/B2) Marc Bellmunt
Multi pack B
Upper-intermediate (nivell B2.1)
Robert Hart
New Headway 4th edition (Ed. Oxford)
Conversa nivell intermedi
Marc Bellmunt sense llibre
FRANCÈS
Francès nivell A1 - inicial
Laura Vigouroux Latitudes 1 (Ed. Didier)
Francès nivell A2
Laura Vigouroux Le nouveau Taxi 2 (Ed. Hachette)
Francès nivell B1
Laura Vigouroux Le nouveau Taxi 3 (Ed. Hachette)
Conversa nivell intermedi
no es va fer per no arribar al mínim d’inscrits
ALEMANY
Alemany 1 (nivell A1 – inicial)
no es va fer per no arribar al mínim d’inscrits
Alemany 2 (nivell A1/A2)
no es va fer per no arribar al mínim d’inscrits
Alemany 3 (nivell A2/B1)
Eloísa Justo
Menschen A2.2 (ed. Hueber)
Conversa nivell intermedi
Eloísa Justo
sense llibre
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Primer trimestre
(d’octubre a desembre)

Segon trimestre
(de gener a març)

Tercer trimestre
(d’abril a juny)

anglès (6 grups)
37 + 2 particulars
31 + 2 particulars
30 + 2 particulars
francès (3 grups)
15
12
12 + 1 particular
alemany (2 grups)
6
7
7
Total inscripcions
58 + 2 particulars
50 + 2 particulars
49 + 3 particulars
Observacions: cada trimestre s’ha fet difusió i publicitat de tots els cursos amb l’objectiu d’augmentar les inscripcions per reforçar o assegurar la continuïtat d’aquells grups amb menor nombre
d’inscrits.
Valoració dels cursos, observacions i propostes.
Aquesta valoració està feta a partir de les opinions, observacions i propostes fetes pels inscrits en
el full d’opinió que es va passar la segona setmana de març, i també a partir de les observacions i
propostes fetes pels diferents docents.
valoració de ...
observacions
propostes
Horari i durada del curs.
Tant docents com alumnat han
De cara al curs vinent, que els
La majoria ho ha valorat com a comentat que voldrien que la
grups de conversa facin sessisatisfactori o molt satisfactori. sessió dels grups de conversa
ons d’1 hora 30 minuts.
(entre el 4 i el 5)
durés més d’una hora.
Els docents han comentat que
continuem tenint un perﬁl
d’alumnat que no busca preparar-se per a obtenir certiﬁContinguts treballats
cats oﬁcials del nivell que te- Continuar adequant els continLa majoria ho ha valorat com
nen.
guts als objectius i necessitats
satisfactori o molt satisfactori.
L’interès principal dels alumnes de l’alumnat que tinguem.
(entre el 4 i el 5)
d’enguany ha estat practicar i
avançar en el coneixement de
l’idioma per a guanyar conﬁança i ﬂuïdesa.
Material didàctic utilitzat
(llibres o altre)
La valoració dels llibres utilitzats
ha estat en general satisfactòria
tant per part de l’alumnat com
dels docents.
Però en alguns casos l’alumnat
ha demanat més treball amb
material multimèdia.

Alguns alumnes han proposat
que es treballi amb més material multimèdia.
Tant els docents com l’alumnat
valorarien positivament poder
disposar de bones eines per a
poder-ho fer (bona connexió
a Internet, ordinador a l’aula,
projector...).

Els docents s’han mostrat
favorables a mantenir la línia
de llibres que s’han estat treballant.
Intentar proporcionar les millors condicions i material per a
poder treballar material multimèdia a l’aula.
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valoració de ...
observacions
Estratègies didàctiques del
docent
La majoria ha valorat com a satisfactòria o molt satisfactòria
la tasca realitzada pels docents
de cada curs. (entre el 4 i el 5)
Aules i condicions del lloc on
s’imparteixen les classes.
Després del canvi d’aules que es
va fer a principi de curs, la majoria ho ha valorat com a satisfactori o molt satisfactori.
(entre el 4 i el 5)
Organització i suport administratiu i de coordinació
En general positiva

propostes
Diversos alumnes dels
diferents cursos amb intenció
de seguir l’any vinent s’han
mostrat contents i favorables
a continuar amb el mateix
docent.

Mantenir la comunicació
amb els inscrits i interessats
en els cursos tan ﬂuida com
sigui possible perquè tothom
rebi resposta i informació
com més aviat millor.

CURSOS INTENSIUS de juliol 2018
Es va acordar mantenir la proposta d’oferir cursos intensius de curta durada amb l’objectiu de
donar als inscrits l’oportunitat de practicar o d’iniciar-se en el coneixement d’un nou idioma d’una
forma distesa i menys acadèmica que la seguida durant els cursos anuals.
Cursos que es van fer
Docent
Total d’inscrits
Conversa en anglès nivell intermedi (intensiu
Marc Bellmunt
4
de 9 hores)
Continuació del curs de Beginners (5 sessions
Marc Bellmunt
4
d’1 hora)
Total inscripcions
8
Aquests cursos també es van programar però no es van poder fer perquè no es va arribar al mínim d’inscrits necessari:
• Grups de conversa d’alemany, francès, anglès i rus (intensiu de 9 hores).
• Intensius d’iniciació d’alemany, francès, anglès i rus (intensiu de 15 hores).
Valoració dels cursos fets, observacions i propostes
En general l’alumnat dels cursos d’estiu va fer una valoració positiva de les estratègies didàctiques
del docent, el material utilitzat, l’aula i l’atenció rebuda per part de l’entitat.
Observacions: es va valorar que s’ha de fer més publicitat i difusió dels cursos de juliol per intentar
tenir major nombre d’inscripcions.
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MEMÒRIA ECONÒMICA FUMH 2018
A) COMPTE DE RESULTATS
COMPTE D’EXPLOTACIÓ EXERCICI 2108

data 17 juny 2019

EXERCICI 2018
INGRESSOS
1. PATRONS

30.000 €

2,5%

2. MECENATGE EMPRESES

7.452 €

0,6%

4. MATRÍCULES I CURSOS EMPRESES

29.791 €

2,5%

5. INGRESSOS ESTUDIS I ENCÀRRECS

13.560 €

1,1%

6. SUBVENCIONS

100.313 €

8,3%

14.005 €

1,2%

3. DEPARTAMENT CULTURA / INNOVACIÓ

7 APORTACIÓ UAB
8 INGRESSOS CAN RAMOS
9 TAXES I MATRÍCULES CURSOS

0,0%

9.2 Post Grau

78.420 €

6,5%

9.3 Idiomes

21.410 €

1,8%

9.4 Aula docents

74.405 €

6,2%

9.5 OPOS docents

714.150 €

59,4%

8.987 €

0,7%

77.446 €

6,4%

10 INGRESSOS AULA UNIV. A L’ABAST
11 INGRESSOS ATENEU UNIVERSITARI
12 APORTACIONS DIFERIDES
13 CAN FONT
14 MARINETA
15 ALTRES
16 FINANCERS

210 €

17 VIATGES AULA OBERTA

0,0%

18 AULA de MUSICA MODERNA

11.318 €

0,9%

19 AULA CALDES

3.100 €

0,3%

20 AULA LLIÇÀ D’AMUNT

0,0%

21 AULA DE GRANOLLERS

0,0%

22 AULA BARCELONA
TOTAL INGRESSOS

18.678 €

1,6%

1.203.244 €

DESPESES
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1. DESPESES DE PERSONAL I GESTIÓ

152.000 €

13,2%

9.500 €

0,8%

2. DESPESES D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ

500.200 €

43,5%

3. DESPESES DELS PROGRAMES I ESTUDIS

102.500 €

8,9%

6.000 €

0,5%

600 €

0,1%

6 DESPESES CAN RAMOS

9.466 €

0,8%

7 DESPESES CAN RASPALL

0€

0,0%

8 CAN FONT

40.200 €

3,5%

9 DESPESES EXTRAORDINÀRIES

2.500 €

0,2%

10 DESPESES FINANCERES

3.222 €

0,3%

11 INFRAESTRUCTURA GENERAL

2.000 €

0,2%

12 AMORTITZACIONS

10.987 €

1,0%

GESTORIA & ADMINISTRACIÓ GENERAL

4. PUBLICACIONS, INTERACTIUS I PUBLICITAT
5. ALTRES

13 VIATGES AULA OBERTA

0,0%

14 AUA
15 PROVISIONS DE DESPESES
TOTAL DESPESES

7.100 €

0,6%

304.858 €

26,5%

1.151.134 €

RESULTAT EXERCICIS

CASH FLOW o ﬂux de caixa

52.111 €

4,33%

63.097 €

5,24%

El balanç econòmic de 2018 ha generat un resultat positiu de 52.111€, amb un Cash Flow també
positiu de 63.097€ (5,24%), degut sobretot a que els ingressos han estat de 1.203.244€, els quals
malgrat el retrocés des dels 1.673.919€ de l’exercici 2017, fan que ens mantinguem clarament per
damunt del milió d’ingressos. Aquesta tendència està consolidada des de l’exercici 2014 amb cinc
exercicis continuats amb resultats positius que ens han permès recuperar les pèrdues d’exercicis
anteriors i poder ﬁnançar el creixement de les activitats amb recursos propis (autoﬁnançament).
Aquest exercici ha estat marcat per dos factors de diferent sentit que han inﬂuenciat l’evolució de
les activitats, els recursos emprats i els programes desenvolupats:
•

•

en primer lloc en sentit negatiu la no convocatòria de les subvencions d’integrals per part del
SOC durant tot el 2018 (possible efecte del 155?), i que varen ser aproximadament 1.200.00€ en
l’exercici 2017 i en aquest 2018 han estat zero.
i en sentit positiu el llançament del nou programa OPOS.CAT de suport per accés als equips docents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ens ha aportat 714.150€ de
nous ingressos amb 958 inscrits, i amb un impacte molt positiu en la tresoreria de la FUMH, doncs
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•
•

•
•
•

•

•

•

•

aquests ingressos han estat en el segon semestre del 2018 i la major part de les despeses generades es paguen al mes de maig-juny del 2019 ( això ens obliga a provisionar aquestes despeses) .
De la distribució dels ingressos cal destacar:
el més important es la contribució del nou programa OPOS.CAT, que amb 714.150€ aporta el
59,4% dels ingressos.
les subvencions aconseguides pels programes del Departament d’Empresa i Economia, que
amb 100.313€ representen el 8,3% dels ingressos i sobretot perquè hem incrementat la conﬁança de la Generalitat amb la FUMH, doncs ja ens assignen 4 tècnics/programa en lloc dels tres
tècnics anteriors del Consolida’t (80% de 112.00€) i Catalunya Emprèn (80% de 27.540€), que
per 5 anys consecutius han estat resoltes a favor de la FUMH.
la contribució addicional del Postgrau en Direcció de Centres, del què hem pogut obrir dues
edicions: 78.420€, aporta el 6,2% dels ingressos.
l’aula de docents amb 74.405€ , que ambl a seva Escola d’Estiu i de Tardor/hivern ha aportat el
6,2% del total dels ingressos.
Igualment signiﬁcatius són els ingressos del viver d’empreses (14.005€), i l’aportació de l’Aula
de música moderna i tradicional, que amb 11.318€ que representa en conjunt uns ingressos
directes aportats per la seu de Can Ramos de 25.323€; un 2,1% dels ingressos.
L’Aula d’Empreses amb 29.791€ està en una situació d’estancament respecte els 52.540€ del
2016. La coincidència en el temps en el tancament i justiﬁcació de les quatre subvencions amb
imports molt importants, com són: Integrals joves, Agències de col·locació , Itineraris d’inserció i
orientació i Integrals +30 anys i les diﬁcultats de salut que ha patit la Susana Díaz, coordinadora
de l’Aula d’Empreses, durant aquest 2018, han inﬂuït. Aquest és un punt a reﬂexionar per als futurs exercicis; doncs la recuperació de la salut de la Susana Díaz i l’escenari possible de creixent,
moviment i demanda del sector empresarial ha de fer fàcil el millorar notablement els ingressos.
L’aportació de l’oferta d’idiomes a la Garriga ha assolit la xifra del 21.410€, versus els 18.368€ del
2016. És prou important en valor absolut, i aquest creixement continuat dels dos darrers anys és
el resultat d’haver posicionat els idiomes de la FUMH focalitzat en el format de converses com
eina d’aprenentatge, i a la tenacitat de la coordinadora en l’àmbit dels idiomes, la Rosa Castells.
Can Font ha tingut una aportació signiﬁcativa amb 77.446€: una aportació del 6,4% del total,
i representa una millora signiﬁcativa respecte als 64.338€. del 2017. Per a l’exercici 2019 caldrà
seguir aprofundint en la línia de renovació ja iniciada aquest exercici 2018 amb propostes com
el casal d’estiu d’inventors, i amb noves propostes formatives innovadores i amb més presència
de la formació reglada en l’oferta.
Signiﬁcativa és l’aportació de la seu de Barcelona, que assoleix un total de 18.678€, i que amb
noves propostes com el Curs Història de l’Art i viatges com l’organitzat a Grècia el 2018, ha de
permetre créixer en futurs exercicis.

Les seus de Lliçà, Granollers i Caldes segueixen amb molt baixa activitat, degut a la manca de llançament de noves propostes com a conseqüència de la greu malaltia de la seva coordinadora Alicia
Rios, que no li ha permès dedicar-li el temps necessari.
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Les despeses s’han reduït proporcionalment degut a la manca de programes del SOC des dels
1587.717€ del 2017 ﬁns als 1.151.134€ del 2018 (un 27,4% de reducció). Aquest ajust tan important
més d’un quarta part en un sol exercici ha estat gràcies a l’estructura de despeses variables de la
FUMH. Aquest diferencial ens ha permès generar el resultat positiu per continuar recuperant i millorant els terminis de pagaments (cash ow positiu ﬁns un 5,24%). Sens dubte això ha estat possible
gràcies a diversos factors:
-en primer terme, l’elevat volum dels ingressos del programa OPOS.CAT, que amb un 10% mínim de
rendiment net ens ha permès millorar el rendiment de les activitats ﬁns a un 4,3% -les renovacions
de les subvencions de l’exercici 2017, CONSOLIDA’T, CAT. EMPREN i POAI, que amb un equip humà
molt reduït i gràcies a l’esforç de la Susana Díaz ha aconseguit l’èxit en els resultats assolits.
- l’esforç de tot el personal de la FUMH, que amb una estructura només del 13,2% han fet possible
afrontar un ingressos de 1,2 milió de euros.
Aquest any hem pogut resoldre diverses mancances que feia molt temps que teníem pendents,
com :
-la rehabilitació dels espais del tercer pis de Can Ramos, ﬁns ara amb molt poc ús, on hem pogut
reubicar tot l’equip de suport als programes de SOC i del Departament d’Empreses així com de
l’Aula d’Empreses, de forma que aquesta rehabilitació ha de permetre el seu creixement amb condicions adients.
-tenir tos els pagaments al corrent, ja siguin de proveïdors, com de docents i del personal de la
FUMH
El fet de mantenir l’equip humà, tant d’estructura com de projectes, en un nombre de professionals
molt baix, ens ha permès absorbir els canvis del mix dels ingressos i seguir optimitzant el resultat
econòmic. Malgrat tot estem clarament fora del límits acceptables (un 13,2% de despesa de personal d’estructura), i caldrà invertir en propers exercicis en:
-dimensionar proporcionalment l’estructura dels RRHH de la FUMH, tant pel que fa a personal d’estructura. sobretot per futures oportunitats que s’albiren en l’àmbit docent, com de personal tècnic
administratiu especíﬁc per al desenvolupament del projectes i evitar els esforços que l’equip del
programes amb la Susana Diaz al capdavant estan forçats a realitzar .
-i en recursos tecnològics, com una eina de gestió i venda de cursos (e-booking), un e-comerç i un
CRM, de forma i manera que puguem fer front al volum de les activitats amb garanties d’eﬁciència.

B) ‘EVOLUCIÓ DELS RESULTATS ECONÒMICS DELS DARRERS ANYS
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COMPARATIU EXERCICI 2015-2018(FLUXES D’INGRESSOS )
EXERCICI 2015

EXERCICI 2016

EXERCICI 2017

EXERCICI 2018

1. PATRONS

30.000€

5,8%

30.000€

3,5%

30.000 €

1,8%

30.000 €

2,5%

2. MECENATGE EMPRESES

13.209€

2,5%

7.452 €

0,9%

7.452 €

0,4%

7.452 €

0,6%

4. MATRÍCULES I CURSOS EMPRESES

52.399€

10,1%

52.540€

6,1%

25.886 €

1,5%

29.791 €

2,5%

5. INGRESSOS ESTUDIS I ENCÀRRECS

4.500 €

0,9%

79.870€

9,3%

29.793 €

1,8%

13.560 €

1,1%

162.790€

31,4%

397.123€

46,1%

1.341.939€

80,2%

100.313 €

8,3%

8. INGRESSOS CAN RAMOS

9.500 €

1,8%

9.800 €

1,1%

1.650 €

0,1%

14.005 €

1,2%

9. TAXES I MATRÍCULES CURSOS

33.000 €

6,4%

44.339 €

5,2%

5.734 €

0,3%

9.2 Post Grau

91.500 €

17,6%

126.684€

14,7%

104.000 €

6,2%

78.420 €

6,5%

9.3 Idiomes

19.810 €

1,2%

21.410 €

1,8%

9.4 Aula docents

21.962 €

1,3%

74.405 €

6,2%

714.150 €

59,4%

3. DEPARTAMENT CULTURA / INNOVACIÓ

6. SUBVENCIONS
7. APORTACIÓ UAB

9.5 OPOS docents
10 INGRESSOS AULA UNIV. A L’ABAST

7.990 €

1,5%

6.973 €

0,8%

6.010 €

0,4%

8.987 €

0,7%

77.200 €

14,9%

80.100 €

9,3%

64.338 €

3,8%

77.446 €

6,4%

210 €

0,0%

11 INGRESSOS ATENEU UNIVERSITARI
12 APORTACIONS DIFERIDES
13 CAN FONT
14 MARINETA
15 ALTRES
16 FINANCERS
17 VIATGES AULA OBERTA

4.410 €

0,9%

2.800 €

0,3%

2.316 €

0,1%

18 AULA de MUSICA MODERNA

11.498 €

2,2%

10.150 €

1,2%

10.404 €

0,6%

11.318 €

0,9%

19 AULA CALDES

9.804 €

1,9%

7.500 €

0,9%

2.653 €

0,2%

3.100 €

0,3%

20 AULA LLIÇÀ D’AMUNT

3.180 €

0,6%

300 €

0,0%

812 €

0,2%

400 €

0,0%

6.815 €

1,3%

4.500 €

0,5%

18.678 €

1,6%

21 AULA DE GRANOLLERS
22 AULA BARCELONA
TOTAL INGRESSOS

518.607 €

860.531 €

1.673.946 €

1.203.244 €
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1. DESPESES DE PERSONAL I GESTIÓ

138.200€

27,5%

141.000€

17,1%

146.000 €

9,2%

152.000 €

13,2%

6.170 €

1,2%

7.100 €

0,9%

8.095 €

0,5%

9.500 €

0,8%

2. DESPESES D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ

168.823€

33,6%

190.028€

23,0%

171.435 €

10,8%

500.200 €

43,5%

3. DESPESES DELS PROGRAMES I ESTUDIS

103.400€

20,6%

396.705€

48,1%

950.000 €

59,8%

102.500 €

8,9%

8.778 €

0,6%

6.000 €

0,5%

GESTORIA & ADMINISTRACIÓ GENERAL

4. PUBLICACIONS, INTERACTIUS I PUBLICITAT
5. ALTRES

1.300 €

0,3%

600 €

0,1%

3.013 €

0,2%

600 €

0,1%

6 DESPESES CAN RAMOS

5.796 €

1,2%

8.100 €

1,0%

31.000 €

2,0%

9.466 €

0,8%

0€

0,0%

0€

0,0%

8 CAN FONT

40.500 €

8,1%

44.000 €

5,3%

43.500 €

2,7%

40.200 €

3,5%

9 DESPESES EXTRAORDINÀRIES

3.400 €

0,7%

4.500 €

0,5%

5.500 €

0,3%

2.500 €

0,2%

10 DESPESES FINANCERES

8.858 €

1,8%

10.200 €

1,2%

1.623 €

0,1%

3.222 €

0,3%

11 INFRAESTRUCTURA GENERAL

4.236 €

0,8%

4.500 €

0,5%

6.500 €

0,4%

2.000 €

0,2%

12 AMORTITZACIONS

12.104 €

2,4%

9.359 €

1,1%

7.828 €

0,5%

10.987 €

1,0%

13 VIATGES AULA OBERTA

1.820 €

0,4%

1.700 €

0,2%

1.650 €

0,1%

14 AUA

5.221 €

1,0%

4.950 €

0,6%

5.000 €

0,3%

7.100 €

0,6%

7 DESPESES CAN RASPALL

TOTAL DESPESES

CASH FLOW o ﬂux de caixa

0€

197.795 €

304.858 €

502.849€

825.242€

1.587.717€

1.151.134€

15.758 €

35.289 €

86.229 €

52.111 €

27.862 €

5,37%

44.648 €

5,19%

94.030 €

5,62%

63.097 €

5,24%

Comparativament amb altres exercicis el resultat és força positiu, i el rendiment del 5,24% està en
línia amb el d’altres exercicis malgrat el fort canvi en el mix dels ingressos soferts en aquest exercici,
tal i com s’ha explicat amb deteniment en el capítol anterior.
Seguim mantenint una elevada diversiﬁcació de les fonts d’ingrés amb 14 tipologies d’activitats i és
molt positiu; malgrat això, cal fer esment a l’elevat risc de concentració dels ingressos en el programa OPOS.CAT (59,4%), cal aprofundir immediatament en incrementar els ingressos per:
- l’Aula d’Empreses,
- activitats culturals,
- programes propis com Càtedra d’Economia circular
- i per la formació de docents,
Tots ells àmbits on podem assolir posicions d’avantatge competitiva i ser un referent.
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L’increment de la facturació ha permès reduir les despeses de personal ﬁns un 13,2% . Com ja s’ha
dit, durant l’exercici 2018 s’ha incrementat la inversió en personal de suport per a tots el programes i
molt especialment per al nou programa OPOS.CAT, per donar suport al gran nombre d’inscrits. Malgrat tot encara un 13,2 % en personal es considera una situació de risc que caldrà afrontar durant
els futurs exercicis, i és un indicatiu de l’esforç de tot el personal i del seu elevat grau d’implicació
en el futur de la FUMH.
B) BALANÇ DE SITUACIÓ
El balanç de situació al ﬁnal de l’exercici 2018 ha estat de:
BALANÇ DE SITUACIÓ EXERCICI 2018

data: 15 de juny 2019
2018

ACTIU

818.608,58 €
ACTIU NO CORRENT

97.830,25 €
IMMOBILITZAT IMMATERIAL
IMMOBILITZAT MATERIAL
INVERSIONS FINANCERES

ACTIU CORRENT

0,00 €
94.830,25 €
3.000,00 €

720.778,33 €
ESTOCS

8.536,57 €

DEUTORS

98.865,33 €

EFECTIU

613.376,43 €

PASSIU

818.608,58 €
PATRIMONI NET

274.460,53 €
CAPITAL
RESULTATS

PASSIU NO CORRENT

27.000,00 €
247.460,53 €

0,00 €

PASSIU CORRENT

544.148,05 €
PROVISIONS

480.716,24 €

DEUTES CURT TERMINI

13.852,24 €

CREDITORS

49.579,57 €
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El balanç de situació aﬂora un rati de capitalització del 33,2%, el qual és positiu (sobretot degut als
beneﬁcis acumulats com a reserves) i que s’explica perquè hem pogut desenvolupar les activitats
i programes amb ﬁnançament propi; no tenim cap tipus d’endeutament a llarg termini (Passiu no
corrent) .
El fons de maniobra segueix sent positiu 176.630,78€, degut a que la Generalitat ha complert amb
els terminis de pagaments de les bestretes de les subvencions ( NO AMB ELS BALANÇOS DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS que no comptabilitzem com un ingrés ni un dret ﬁns el seu ingrés),
i sobre tot perquè la formació del postgrau i d’OPOS.CAT ha generat un ﬂux de tresoreria positiu.
Malgrat que el rati d’endeutament és moderat amb un 66,8%, la qualitat del deute és molt baixa,
donat que tot és a curt termini: 544.148€. Seguim utilitzant eines de ﬁnançament com el ﬁnançament per a proveïdors, sobretot del Postgrau i OPOS.CAT. Aquest ﬁnançament millora molt la tresoreria de la Fundació, donat que les matrícules són a principis del curs (juliol – agost) i els pagaments
als docents es fan a ﬁnals del curs següent (maig - juny).
Aquesta estructura de Balanç de Situació diﬁculta l’accés de la FUMH a disposar de crèdit amb EF’s,
amb un Actiu no corrent (Fix) de 97.830€. Aquest patrimoni tan feble només ens permet ﬁnançar-nos mitjançant la rendibilitat de les activitats, essent crític assolir un increment del volum de
les activitats i sent molt curosos en el control de les despeses de cada activitat, de forma i manera
que ens puguem ﬁnançar amb el cash ow generat. Cal tenir en compte que el rati de rotació dels
actius no corrents és cada cop més baix, i això és un risc molt elevat:
Exercici
2015
2016
2017
2018

Actiu no Corrent Ingressos
Rati Rotació actius no corrents
81.494 €
518.607 €
6,36
72.135 €
860.531 €
11,90
109.616 €
1.673.919 €
15,27
97.830 €
1.203.244 €
12,30

El romanent de ﬁnançament ha millorat, com indica l’increment del Fons de Maniobra, des dels
17.584,80€ del 2014, els 36.894,11€ del 2015 ﬁns els 81.478€ del 2016 i els 176.630€ del 2018.
Cal seguir treballant en les decisions que permetin millorar l’estructura de ﬁnançament per tal
d’aconseguir modiﬁcar el ﬁnançament de la FUMH. En aquesta línia, es necessari incrementar els
actius de la FUMH, com per exemple el projecte de recerca amb la UVic (en el qual la FUMH tindrà
una part important de la propietat intel·lectual).
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C) ESTATS DE CANVIS PATRIMONI NET (MASSES PATRIMONIALS)
L’anàlisi de canvis patrimonials durant l’exercici 2018 ha resultat:

2015
ACTIU

2016

2017

2018

257.970,81 €

322.376,47 €

686.856,88 €

818.608,58 €

81.494,39 €

72.135,42 €

109.616,86 €

97.830,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IMMOBILITZAT MATERIAL

78.494,39 €

69.135,42 €

105.816,86 €

94.830,25 €

INVERSIONS FINANCERES

3.000,00 €

3.000,00 €

3.800,00 €

3.000,00 €

176.476,42 €

250.241,05 €

577.240,02 €

720.778,33 €

7.481,16 €

4.259,15 €

5.618,50 €

8.536,57 €

159.953,28 €

174.638,55 €

130.433,47 €

98.865,33 €

9.041,98 €

71.343,35 €

441.188,05 €

613.376,43 €

257.907,81 €

322.376,47 €

686.856,88 €

818.608,58 €

118.325,50 €

153.613,77 €

222.350,65 €

274.460,53 €

CAPITAL

27.000,00 €

27.000,00 €

27.000,00 €

27.000,00 €

RESULTATS

91.325,50 €

126.613,77 €

195.350,65 €

247.460,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

139.582,31 €

168.762,70 €

464.506,23 €

544.148,05 €

197.794,58 €

480.716,24 €

ACTIU NO CORRENT
IMMOBILITZAT IMMATERIAL

ACTIU CORRENT
ESTOCS
DEUTORS
EFECTIU
PASSIU
PATRIMONI NET

PASSIU NO CORRENT
PASSIU CORRENT
PROVISIONS
DEUTES CURT TERMINI
CREDITORS

24.321,13 €

34.815,05 €

26.105,74 €

13.852,24 €

115.261,18 €

133.947,65 €

240.605,91 €

49.579,57 €
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L’evolució de les masses patrimonials indica una tendència consolidada a ﬁnançar el creixement de
la xifra de gir econòmic amb endeutament de proveïdors, com a conseqüència de créixer amb el
Post Grau , el programa OPOS.CAT i amb els resultats positius dels exercicis (Patrimoni net), la qual
cosa és una estratègia de baix risc ﬁnancer, però que diﬁculta la gestió de la tresoreria.
Els programes de la Generalitat ens obliguen a ﬁnançar les activitats (la major part són salaris). Els
pagaments de bestretes (normalment del 80%) solen complir-se en un termini de 6 mesos durant
els quals cal ﬁnançar les activitats per avançat amb pòlisses de crèdit. Els programes de la Generalitat generen sobre tot una activitat socialment reconeguda , i en termes ﬁnancers generen ingressos i rendibilitat (encara que malmeten la tresoreria).
Per al futur caldrà seguir en la línia d’aprofundir en el creixement focalitzat amb activitats formatives
per damunt de les subvencions de la Generalitat. Les activitats formatives que s’autoﬁnancen, com
són el OPOS.CAT i Postgrau de Direcció de Centres, generen ingressos, rendibilitat i tresoreria,
donat que els inscrits paguen la matrícula a l’inici dels cursos.
D) ESTATS DE FLUX D’EFECTIUS
L’anàlisi d’estat de ﬂux d’efectius durant l’exercici 2018 ha resultat :
ANÀLISI FLUXE D’EFFECTIU

data: 15 juny 2019
2017

ACTIU

2018

variació interanual 2018-2017

686.856,88 €

818.608,58 €

131.751,70 €

109.616,86 €

97.830,25 €

-11.786,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

IMMOBILITZAT MATERIAL

105.816,86 €

94.830,25 €

-10.986,61 €

INVERSIONS FINANCERES

3.800,00 €

3.000,00 €

-800,00 €

577.240,02 €

720.778,33 €

143.538,31 €

ACTIU NO CORRENT
IMMOBILITZAT IMMATERIAL

ACTIU CORRENT
ESTOCS

5.618,50 €

8.536,57 €

2.918,07 €

DEUTORS

130.433,47 €

98.865,33 €

-31.568,14 €

EFECTIU

441.188,05 €

613.376,43 €

172.188,38 €

489.062,30 €

818.608,58 €

329.546,28 €

PATRIMONI NET

222.350,65 €

274.460,53 €

52.109,88 €

CAPITAL

27.000,00 €

27.000,00 €

0,00 €

195.350,65 €

247.460,53 €

52.109,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PASSIU CORRENT

266.711,65 €

544.148,05 €

277.436,40 €

PROVISIONS

197.794,58 €

480.716,24 €

282.921,66 €

26.105,74 €

13.852,24 €

-12.253,50 €

240.605,91 €

49.579,57 €

-191.026,34 €

PASSIU

RESULTATS
PASSIU NO CORRENT

DEUTES CURT TERMINI
CREDITORS
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El ﬁnançament de les activitats s’ha incrementat mitjançant el deute amb proveïdors, que amb un
increment de 277.436.40€ prové com s’ha exposat anteriorment del OPOS.CAT i Post grau de Direcció de Centres, així com dels beneﬁcis de l’exercici 52.111€. Aquest ﬁnançament s’ha invertit majoritàriament en ﬁnançar inversions (rehabilitació de Can Ramos) i en fer front als futurs pagaments
dels programes de la Generalitat.

E) COMPARATIU PRESSUPOST EXERCICI 2018
ANÀLISI COMPARATIU PRESSUPOST FUNDACIÓ FUMH 2018
PRESSUINGRESSOS
POST 2018
1.1 PATRONS FUNDADORS
1.2 ALTRES PATRONS JURÍDICS
1.2 ALTRES PATRONS PÚBLICS
2. MECENATGE EMPRESES
3.1 DEPARTAMENT GENERALITAT EDUCACIÓ
3.2 DEPT. GENERALITAT D’ECONOMIA I EMPRESA
3.3 DEPARTAMENT GENERALITAT GOVERNACIÓ
3.4 DEPARTAMENT GENERALITAT IMMIGRACIÓ
3.5 CONSELL COMARCAL :
3.6 DIPUTACIÓ
3.7 AJUNTAMENT DE CALDES
4. MATRÍCULES I CURSOS EMPRESES
5. INGRESSOS ESTUDIS I ENCÀRRECS
5.1 Estudi Fundació La Caixa
6. SUBV. MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
7 APORTACIÓ UAB
8 INGRESSOS CAN RAMOS
9 TAXES I MATRICULES CURSOS
10 INGRESSOS CAN FONT
11 INGRESSOS AUA
12 INGRESSOS PUBLICACIONS
13 SEU CALDES DE MONTBUI
14 SEU DE LLIÇA D’AMUNT
15 SEU DE BARCELONA
TOTAL INGRESSOS

25.200 €
36.100 €
6.000 €
0€
0€
600.700 €
0€
1.500 €
0€
45.800 €
55.000 €
10.000 €
0€
0€
12.450 €
214.939 €
87.200 €
8.400 €
0€
8.600 €
500 €
2.000 €
1.195.669 €

%

EXERCICI
2018

%

2,3%
3,2%
0,5%

24.000 €
7.452 €
6.000 €

2,0%
0,6%
0,5%

53,9%

100.313€

8,3%

4,1%

600 €

0,0%

4,9%
0,9%

29.791 €
13.560 €
0€
0€
0€
25.323 €
887.994 €
77.446 €
8.987 €

2,5%
1,1%

0,1%

1,1%
19,3%
7,8%
0,8%
0,8%
0,0%
0,2%

3.100 €
0€
18.678 €
1.203.244 €

2,1%
73,8%
6,4%
0,7%
0,3%
1,6%
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DESPESES
1. DESPESES DE PERSONAL I GESTIÓ
GESTORIA & ADMINISTRACIÓ GENERAL
2. DESPESES D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ
3. DESPESES DELS PROGRAMES I ESTUDIS
4. PUBLICACIONS, INTERACTIUS I PUBLICITAT
5. ALTRES
6 DESPESES CAN RAMOS
7 DESPESES CAN RASPALL
8 DESPESES CAN FONT
9 PROVISIONS DESPESES
TOTAL DESPESES

RESULTAT PRESSUPOST CASH FLOW EXERCICI

PRESSUPOST 2017
155.724 €
23.540 €
285.180 €
580.000 €
2.900 €
0€
25.540 €
0€
0€
0€
1.072.884 €

41.505 €

%
14,5%
2,2%
26,6%
54,1%
0,3%
2,4%

EXERCICI
2018
152.000 €
9.500 €
500.200€
102.500€
6.000 €
15.423 €
9.466 €
0€
40.200 €
304.858€
1.140.147€

%
13,3%
0,8%
43,9%
9,0%
0,5%
1,4%
0,8%
3,5%
26,7%

63.097 €

La diferència més signiﬁcativa respecte al pressupost està en les subvencions del Departament
d’Empresa i Ocupació, donat que no s’han convocat els programes d’integrals ( joves). Amb un
criteri de prudència només hem comptabilitzat la part de la subvenció que hem cobrat -80% subvenció atorgada-, restant encara els altres 20% pendents des del 2015, que s’ingressaran un cop
veriﬁcades les actuacions (possiblement durant el 2020).
La desviació positiva està en els cursos i matrícules, amb un increment de 673.055€ respecte al
pressupost, generat pel nou programa OPOS.CAT: en el moment de càlcul-presentació del pressupost no es tenia clar que ﬁnalment la Generalitat presentés la convocatòria a les noves places, cosa
que ja ha fet per als propers 5 anys.
D’altra banda l’Aula d’Empreses s’ha desviat negativament en 25.209€, per les raons ja justiﬁcades
anteriorment .
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L’esforç en el llançament continuat de noves activitats, la resolució positiva del programa Consolida’t 2019 (incrementant a 4 tècnics en lloc de 3), i el programa de convocatòria d’oposicions a 5
anys vista de la Generalitat, ens han de permetre ser optimistes en l’evolució de la FUMH. Malgrat
el retard en el llançament de noves convocatòries (Generalitat i Diputació), s’albira un exercici 2019
certament amb ingressos superiors al 2018 i sobretot amb una millora de la implicació de la FUMH
en el seu entorn més proper, amb dues línies d’activitats que posicionen a la FUMH: la formació de
docents i el suport als emprenedors/autònoms/aturats. Sens dubte aquests seran àmbits d’activitats perfectes per a continuar consolidant els objectius fundacionals durant l’exercici 2019.
Jordi Salayet i Garcia
Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà
La Garriga, 25 de juny de 2019
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