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MEMÒRIA GENERAL 2021

L’ ANY DE LA INCERTESA

El  titular de l’exercici 2021 seria sens dubte que  el 2021 ha estat L’ANY DE LA INCERTESA, doncs la pandèmia 

en ha obligat a modifi car el format de les activitats durant l’exercici. Fins i tot en alguns casos com és el de 

l’AUA durant l’any 2021, hem hagut de modifi car-los més de 5 cops (canvis de presencial a online), això ha 

generat incertesa en com es realitzarien les activitats.

D’altra banda, el temor a possibles contagis ha fet disminuir el nombre de les matrícules, sobre tot pel que 

fa a les activitats presencials: tot i que es va establir, comunicar  i anunciar  un protocol covid molt estricte, 

l’impacte ha estat de cansament emocional i conseqüentment de reducció de les matrícules. 

El seguiment del protocol ha estat exemplar i hores d’ara podem remarcar que no tenim cap constància 

que cap  alumne, cap docent ni cap treballador de la FUMH hagi contret el Covid dins de les instal·lacions i 

equipaments que fa servir la FUMH.

Aquesta incertesa ens ha acompanyat al llarg de tot l’exercici 2021 i fi ns i tot s’ha agreujat el primer trimestre 

del 2022; esperem que la segona part del 2022 sigui més previsible des del punt de vista sanitari.

L’evolució de les activitats de l’AUA i Cursos AUA ha estat un bon exemple de com la pandèmia ens ha afectat 

en el dia a dia de les activitats formatives. Un resum cronològic ens permet veure aquesta evolució: vàrem 

iniciar el gener 2021 en format presencial, a mitjans del trimestre hivern 2021 vàrem tenir que passar a for-

mat streaming i vàrem fi nalitzar en format presencial al maig -juny 2021, iniciant la tardor 2021 en format 

presencial. 

L’enregistrament de totes les conferències és ja una realitat que s’ha ofert als inscrits, i que ens ha permès 

ampliar l’oferta cultural de l’AUA a totes aquelles persones que no poden ser presents a les conferències 

degut a l’horari de les mateixes (inici 18.30h). S’ha demostrat l’encert de la decisió i junt amb la gran qualitat 

dels ponents del curs hem pogut fer tot el programa amb una assistència mitjana de 80 persones i amb 

una activitat de visualització de los conferències creixent. De fet aquest curs hem tingut 45 nous inscrits, la 

qual cosa ha compensat amb escreix les baixes degudes en gran part per malaltia. Des de la Junta creiem 

fermament que l’AUA ha posat el seu gra de sorra per normalitzar la vida cultural de la Garriga malgrat que 

la pandèmia no ens ho ha posat fàcil. 

A banda, l’enregistrament de les conferències ens ha de permetre donar compliment a un dels objectius 

fundacionals de la FUMH, que és el da generar continguts. Creiem que 333 conferències d’alt nivell cada any 

són un volum molt important de coneixements; durant el 2022 haurem de plantejar com els vehiculem a la 

comunitat educativa.

Malgrat aquestes incerteses hem seguit llançant noves activitats formatives, tot i mantenint el nombre d’ac-

tivitats amb menys alumnes: 5600 alumnes s’han inscrit a les accions formatives, tant en format presencial 

com a activitats online:

- Nou curs de 33 conferències AUA 

- Tres trimestres de Cursos AUA amb 5 cursos per trimestre 
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• Hem mantingut activitats de les dues Càtedres: Economia Circular i Educació.

• La càtedra d’economia circular ha posat en marxa la primera edició del programa Simbiosi Industrial, 

amb la col·laboració de la UPC. Gràcies als bons resultats assolits s’ha posat en marxa la segona edició 

per al 2022.

• Hem llançat Postgraus: Neuroeducació (30 ECTS), Panorama d’Art (60 ECTS) i Construcció de la identitat 

artística  (30 ECTS) i un Màster Panorama d’Art (120 ECTS) .

• Hem renovat la confi ança amb el SOC per als programes Singulars amb un nou programa, que enguany 

serà el tercer (Jobelogis, Jobecom i Jobeservice), i Consolida’t. 

• Escola d’estiu per a docents (200 alumnes) 100% online amb subvenció del Departament d’Educació per 

tercer cop a la història de la FUMH. 

• Formació OPOS.CAT a tota Catalunya, amb més de 1100 alumnes. 

• Hem renovat la confi ança amb el Departament de Justícia per segon any consecutiu amb la subvenció 

del Mindfulness als centres penitenciaris. Ja tenim activitat en 4 centres penitenciaris.

• Hem recuperat i incrementat el nombre d’alumnes de l’Aula de Música. 

• Nou cicle de conferències de les Festes del Bosc.

• Llançament de dos postgraus amb acreditació de la UVIC-UCC.

• Hem aconseguit estructurar un crèdit del BBVA per als nostres alumnes de postgraus amb condicions 

molt avantatjoses.

• Hem signat una pòlissa de crèdit per a la FUMH.

L’organigrama actual presenta 4 àmbits d’activitats de la FUMH, que són:

 

L’ampliació de l’espectre d’activitats ens ha permès continuar diversifi cant amb 11 fons d’ingrés i malgrat la 

baixada d’inscripcions hem assolit l’equilibri en el resultats, gràcies especialment a les activitats de l’àmbit de 

formació docents: Programes de formació per a docents i Ocupació i desenvolupament empresarial, sense 

Direcció
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oblidar les altres activitats que confi guren i donen un caire més social a la FUMH.

Tots ells són un molt bon exemple de com la col·laboració públic-privada és un model que permet assolir 

reptes engrescadors i que altrament serien impossibles en els moments que vivim només amb recursos 

públics. Per exemple, hem aconseguit portar a la Garriga i comarques projectes de fons socials europeus per  

poder oferir activitats sense cap cost per als inscrits. 

Durant el curs hem sigut molt actius en la recerca de nous convenis de col·laboració amb altres entitats per 

tal que les nostres propostes siguin el màxim d’atractives: en concret, amb la Fundació  EMI  de Manresa, 

Mordered SL, els Ajuntaments de la Garriga,  Masnou, Arenys de Mar, Sant Feliu de Codines, Ajuntament d’ 

Aiguafreda, Ajuntament de Manresa, Comunitat de la Vall del Tenes... 

Hem col·laborant amb entitats del territori com Oncovallès, Coral Aliança, Associació El Far, hem fet conveni 

amb l’Associació Catalana de Dislèxia, La Garriga secreta, Autisme la Garriga, Fundació Asil Hospital de la Gar-

riga,  El banc dels aliments, Agrupació sardanista de la Garriga, Òmnium del Vallès Oriental, Fundació contra 

l’Alzheimer, Agrupació agrària de la Garriga, Coral Aliança, Arrels Fundació, Proactiva Open Arms, Fundació 

Espigoladors, Associació La Garriga Modernista, Espai La Filanda, Grup de teatre Esplai, Coral Flors de tardor, 

Grallarriga, Ball de gitanes, Hoppers, Aula de Música de la FUMH.

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.

D’aquestes col·laboracions cal destacar:

-Col·laboració amb la Filanda per Sant Jordi, amb el circuit d’art Les paraules volen:

•   
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Per Sant Jordi, vàrem organitzar amb La Filanda un recital 

de poesia als jardins de Can Ramos:

 

Les Festes del Bosc, en col·laboració amb entitats de la Garriga:

Vàrem rehabilitar els espais de les cotxeres de Can Ramos amb motiu de l’exposició Cal·ligrafi a Àrab del pin-

tor i col·laborador de la FUMH Mohamed Ejjebari:

 

Hem cedit espais a la Fundació Asil Hospital, sense cap cost perquè puguin fer formació ISO. 

Direcció
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L’esforç en el llançament de noves activitats i de col·laboracions és més necessari que mai  i ens ha de per-

metre ser optimistes en l’evolució de la FUMH, visualitzant un exercici 2022 amb una millora de la implicació 

de la FUMH en el seu entorn més proper.

El futur macroeconòmic del nostre entorn s’albira que pivotarà sobre els 17 valors defi nits a les ODS 2020-

2030 de l’ONU, que la UE ha agafat com eix de desenvolupament principal, i en els quals la FUMH està po-

sicionada amb totes les noves eines de digitalització de la formació (zoom, youtube, webinars, nova pàgina 

web), amb la Càtedra d’Economia Circular (Simbiosi industrial) i amb tots el programes d’integració socials 

(programa Xarxa, Jobelogis, Jobecomm...)

Tot i això caldrà seguir invertint en propers exercicis, sempre que l’evolució de la pandèmia ens permeti 

retornar als nivells d’inscripcions anteriors a la mateixa, en: 

• dimensionar proporcionalment l’estructura dels RRHH de la FUMH, tant pel que fa a personal d’estructu-

ra com sobretot de personal tècnic administratiu específi c per al desenvolupament dels projectes i evi-

tar els sobre esforços que l’equip de programes amb la Susana Diaz al capdavant estan forçats a realitzar.

• una nova web (porta d’entrada a totes les activitats de la FUMH) que permeti una navegació més orde-

nada i lògica, així com automatitzar els processos de generació de cursos, matriculacions i assignació a 

les infraestructures online (Zoom, Moodle...) 

L’esforç en el llançament continuat de noves activitats, la resolució positiva del programa Consolida’t 2022 

i el gran nombre de projectes presentats al SOC (5 ajuts), Fundació La Caixa (2 ajuts), Cambra de Comerç (1 

ajut), Diputació de Barcelona (1 ajut), Departament de Justícia i el manteniment del programa de convo-

catòria d’oposicions a 5 anys vista de la Generalitat, ens han de permetre ser optimistes en l’evolució de la 

FUMH. Tot i que s’albira un exercici 2022 certament amb ingressos superiors als del 2021, estem convençuts 

que millorarà la implicació de la FUMH en el seu entorn més proper, amb tres línies d’activitats que posicio-

nen a la FUMH: la formació de docents, la creació de nous Postgraus i Màsters i el suport als emprenedors/

autònoms/aturats. Sens dubte aquests seran àmbits d’activitats perfectes per a continuar consolidant els 

objectius fundacionals durant els propers exercicis.

Esperem que la pandèmia de la covid 19 sigui el passat i puguem reprendre amb total normalitat les activi-

tats de la FUMH, tot i que el format online és una realitat que ha vingut, s’ha consolidat i segurament estarà 

representada en un percentatge dels alumnes que desitgin l’oferta formativa de la FUMH.

Seguim ferms amb el nostre compromís “que tot i que volem continuar creixent, no oblidarem les arrels”, que 

tant sòlidament han anat construint tots els membres anteriors de la FUMH.

Jordi Salayet Garcia

Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà

La Garriga, 28  de juny  2022
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Circularcat - Càtedra d’economia circular

Txomin Mateos,
Responsable del projecte 
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La missió de la Càtedra d’Economia Circular Circularcat és convertir-se en un espai interdisciplinari, crític, 

refl exiu i obert que contribueixi activament a facilitar la transició de l’economia lineal a l’economia circular; 

a tal efecte posarà en marxa activitats per tal de difondre, informar, sensibilitzar, motivar, formar, transmetre 

coneixement, fer recerca bàsica i aplicada, i acompanyar a tots els actors de la nostra societat en general a 

fer viable aquesta transició.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

EDUCACIÓ/FORMACIÓ
L’educació té un paper fonamental en preparar als futurs consumidors/professionals per a un nou paradigma 

econòmic, especialment per crear la base de competències que impulsi la innovació circular.

EMPRESA I ENTITATS
Les empreses que busquen desenvolupar un producte innovador dins d’una economia circular, s’enfronten 

a diferents tipus de desafi aments per als que necessiten assessorament i suport pràctic, tècnic i jurídic. L’ac-

cés a fonts adequades de fi nançament és clau. 

PERSONES I SOCIETAT
El paper de les persones i la societat és clau, perquè les decisions a l’hora de consumir els béns, de triar els 

productes i substituir-los o reparar-los i vetllar pel seu funcionament determinen el model d’economia.

ACTUACIONS AL 2021

PERSONES I SOCIETAT
Convocatòries de subvencions de la Unió Europea

Com a conseqüència de la infructuosa experiència de les convocatòries a les que es va presentar la FUMH al 

2020 es van contractar els serveis d’una agència externa. 

Techforce és una consultoria assessoria experta en l’àmbit organitzatiu, processos i projectes de la Unió 

Europea que va elaborar una proposta, basada en les capacitats i expectatives de la FUMH, de pautes i reco-

manacions per tal de millorar la participació de la FUMH als escenaris de projectes i subvencions de la Unió 

Europea al 2021.

Durant els primers mesos de l’any, amb l’ajut de Techforce, vam analitzar les diferents línies de subvenció, 

que encara no estaven publicades ofi cialment, relacionades amb l’economia circular que oferia el programa 

Horizon Europe. A més i vam establir vincles amb altres institucions educatives i fundacions d’Europa. 

Horizon Europe és el programa marc de recerca i innovació (R+I) de la Unió Europea per al període 2021-

2027. Amb un pressupost de 95.517 milions d’euros, el seu objectiu general és “aconseguir un impacte ci-

entífi c, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la UE en I+I, enfortint d’aquesta manera les seves 

bases científi ques i tecnològiques i fomentant la competitivitat de tots els Estats membres”.

La nova estratègia de la FUMH al mon dels projectes de la UE es concreta en proposar-se com a soci per 

formar part d’un consorci d’entitats que s’agrupen per sol·licitar fi nançament i executar els programes. 
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Circularcat - Càtedra d’economia circular

La proposta de la FUMH com a part d’un consorci d’entitats es basa en: 

• Ajudar a identifi car i a gestionar les barreres no econòmiques per la implementació de l’economia cir-

cular. La  FUMH pot esdevenir l’introductor d’eines per preveure i vèncer aquestes barreres, i introduir 

l’educació en economia circular com a part de la solució.

• Posicionar-se com a entitat que lidera i gestiona les proves prèvies que requereixen incloure prototips, 

proves, demostració, pilotatge, validació de productes a gran escala i replicació del mercat de soluci-

ons basades en l’economia circular  a la introducció a mercat, inclús formant part activa en el disseny 

de les proves, implicada en el recull de les dades, per implicar a la ciutadania i per garantir que s’obté la 

informació adient per validar correctament i es modifi quen en conseqüència les solucions d’economia 

circular plantejades pel projecte.

• Formar part de les estratègies de comunicació, disseminació i explotació dels resultats dels projectes 

de l’Economia Circular basades en l’educació en Economia circular.

Al mes de juny, es van publicar les convocatòries del programa Horizon Europe i la FUMH es va oferir a d’al-

tres entitats al portal de la UE com a soci. Els mesos següents es van rebre varis contactes d’entitats i funda-

cions d’Europa que no encaixaven amb els nostres objectius. 

Programa LIFE
Al mes de juliol es va publicar el programa LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement), que és l’ins-

trument de fi nançament de la UE per a l’acció mediambiental i climàtica.

La FUMH es va oferir, de nou, com a possible soci al programa LIFE i vam rebre a fi nals d’any una proposta de 

participació a un consorci liderat per un ajuntament de Turquia (Trebisonda). A partir del mes de gener de 

2022 la FUMH forma part d’un consorci de 8 entitats (Turquia, Romania, Bulgària, Espanya, Mislata-Valencia, 

Croàcia, Itàlia 2 entitats) que opta a fi nançament per desenvolupar uns Plans d’Acció Sostenibles en matèria 

d’Energia i Clima en els municipis europeus (SECAP en anglès). 

La comunicació dels projectes subvencionables està prevista pel mes de maig 2022

EDUCACIÓ – PERSONES I SOCIETAT

Convocatòries d’ajudes de FECYT
La Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT) és una fundació del sector públic la missió del 

qual és impulsar la ciència i innovació, promovent la seva integració i acostament a la societat. 

Al mes de novembre, la FUMH ha format un consorci amb: la Universitat Autònoma de Barcelona, Pendulum 

empresa del divulgador científi c Marc Boada, RUFA Roca Umbert Fàbrica de les Arts, i VOtv Vallès Oriental 

televisió per presentar-se a la Convocatòria d’ajudes per al foment de la cultura científi ca tecnològica i de la 

innovació 2021.

El soci líder del consorci, la UAB va presentar al FECYT el projecte “Energy Challenge: la gestión energética 

cooperativa como recurso educativo”.
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Objectius del projecte

1. Incorporar en l’agenda dels centres d’educació secundària obligatòria el debat sobre el model energè-

tic, a través d’una plataforma de reptes i recursos educatius enfocats a estudiants i professorat d’últims 

cursos d’educació secundària.

2. Acostar als joves en el debat social perquè puguin incorporar nous arguments basats en una major 

comprensió del problema. Això permetrà a mitjà i llarg acabo que la societat avaluï millor els avantatges 

i inconvenients dels diferents models de gestió de l’energia

Esquema del contingut  del projecte ”Energy Challenge”

Les actuacions concretes que es volen realitzar son:

• Creació de material didàctic i testatge d’aquest en tallers de professorat

• Creació d’una activitat interescolar cooperativa ( A la CAÇA DEL JOULE)

• Creació de vídeos i material multimèdia de caràcter divulgatiu

La FUMH s’encarregarà de la interacció amb el professorat dels instituts de la comarca. Coordinarà els tallers 

de treball que tenen com a objectiu donar un retorn als dissenyadors del material didàctic i el joc i  organit-

zarà els tallers de presentació del material creat una vegada fi nalitzat.

La resolució dels projectes subvencionables està prevista pel mes de maig 2022

EDUCACIÓ

Curs de formació continuada

Durant l’any 2021 i durant l’escola d’estiu s’ha impartit, amb un alt grau de satisfacció dels alumnes, la forma-

ció continuada aprovada pel Departament d’Educació “No reciclis i altres lliçons d’economia circular a l’aula”. 

Aquesta formació està adreçada a professors de primària i secundaria per a dotar-los de coneixements i 

d’eines per a que puguin explicar als seus alumnes els principis i conceptes de l’economia circular.
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Treball Fi de Grau del programa Simbiosi Industrial

Publicació a LinkedIn de Lamigraf

Circularcat - Càtedra d’economia circular
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EMPRESES

Programa Simbiosi Industrial

En l’àmbit d’empresa la FUMH ha iniciat 

el Programa de Simbiosi Industrial a in-

dustries del Vallès Oriental.

El concepte de la simbiosi industrial va 

néixer als anys 60-70 a Kalundborg, un 

municipi de Dinamarca. Allà, mitjançant 

una sèrie d’acords entre diferents em-

preses i el municipi es van establir re-

lacions de materials entre les empreses 

d’un mateix espai que es va denominar 

parc eco-industrial. La simbiosi industri-

al implica l’intercanvi físic de materials, 

energia, aigua i / o subproductes. El 

subproducte d’una empresa és la matè-

ria primera d’una altra empresa.

Per a portar a terme el programa de Simbiosi industrial la FUMH ha establert un conveni amb la Universitat 

Politècnica de Catalunya, perquè el alumnes d’últim any de grau o màster desenvolupin els seus treballs de 

fi nal de grau o màster en l’àmbit de l’economia circular en unes industries prèviament seleccionades per la 

FUMH. 

La FUMH ha realitzat una tasca d’informació i selecció d’indústries interessades i fi nalment s’han defi nit tres 

industries del nostre entorn proper: Lamigraf, a l’Ametlla del Vallès, Arlex al pla de Llerona, i Industries Murtra 

a Granollers. 

Tres estudiants seleccionats de la UPC han visitat les empreses seleccionades i han  analitzat i estudiant els 

seus processos, subproductes i residus, i han elaborat el seu Treball Fi de Grau on han identifi cat les oportu-

nitats de circularitat de l’empresa. Un cop defensat el treball al tribunal de la UPC i obtingut la seva titulació 

corresponent els estudiants han presentat a les empreses del programa un Projecte estratègic amb les con-

clusions dels estudis i amb propostes quantifi cades i valorades econòmicament  d’execució d’actuacions.

 

 

Esquema del parc se simbiosi industrial de Kalundborg
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Àrea Ocupació i Empresa

Susana Díaz,
Responsable
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Introducció

L’any 2021 s’ha desenvolupat l’activitat habitual de l’àrea i també s’han aconseguit atorgaments de progra-

mes nous, com la convocatòria FOAP (atorgament d’un certifi cat de professionalitat a executar al llarg de 

2022) i l’atorgament del Consorci de Formacio Contínua (16 accions formatives per a persones en actiu) 

que es va iniciar el desembre de 2021. Es va realitzar la selecció per la contractació subvencionada de dues 

persones sota el programa ESAL que es van incorporar el mes de febrer de 2022 i fi ns febrer de 2023. Es van 

fi nalitzar i justifi car les accions del programa COSPE d’Igualtat. A banda, es van atendre persones en el marc 

de l’Agència de col·locació i del programa Catalunya Emprèn. Tanmateix es va fi nalitzar l’execució del progra-

ma Singulars i del programa Consolida’t. 

Aula d’Empreses

L’any 2021 s’ha donat resposta a les necessitats de 17 empreses, la majoria amb accions formatives i tres 

empreses amb projectes de consultoria per a la realització de plans d’igualtat. 

És de destacar que l’Associació Assic de La Garriga ens va encarregar la impartició de tres seminaris dirigits 

als comerços associats i es va realitzar una sessió de networking als jardins de Can Ramos. Aquesta acció ha 

permès arribar a més persones autònomes de La Garriga que s’han inscrit al programa Consolida’t. 

La facturació total ha estat de 40.937,38€, amb despeses directes de 30.678,74€. Així, l’any 2021 va créixer la 

facturació respecte l’any 2020 (32.634€), però no es va assolir l’import facturat l’any 2019 (54.152€). 

S’ha gestionat la formació de 212 alumnes i 477 hores de formació. 

S’ha de mencionar que aquests resultats son fruit de la col.laboració de dos persones externes amb la funció 

de key account i la fi delització que es realitza des de l’equip de l’Aula d’Empreses. No es realitza cap acció 

directa per part de l’equip per a fer créixer l’Aula, atès que els esforços s’orienten a l’execució dels altres pro-

grames de l’àrea que exigeixen un seguiment constant. 

Disposar de personal d’exclusiva dedicació a l’Aula d’Empreses facilitaria un ràpid creixement de l’activitat. 

Això es pot assolir l’any 2022 amb l’atorgament per part de la Generalitat del programa ACOL, que permetrà 

contractar a dues persones per a realitzar aquesta funció. 

 Agència de Col·locació i Recol·locació

Des de l’any 2019 no han sortit convocatòries per la col·locació de persones en situació d’atur. No obstant, 

s’han atès persones per orientació i ofertes per part de les empreses per a mantenir l’activitat. 

Per a la realització d’aquesta activitat és necessari dedicar recursos d’atenció continuada, tot i no tenir ca 

subvenció, ja que l’atenció continuada permetria una presencia continua tant en el cas de les persones com 

en el cas de les empreses. 

El manteniment del reconeixement com Agència de col·locació requereix informar mensualment de les ac-

cions realitzades (persones ateses i ofertes gestionades) en un format específi c directament al SEPE i elabo-

rar i presentar la memòria anual amb indicacions de les accions realitzades i el personal i recursos assignats. 
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Programa per a persones emprenedores (Catalunya Emprèn)

L’any 2021 no va sortir cap convocatòria per a realitzar l’acompanyament de persones emprenedores. Aquest 

programa requereix de l’assignació de recursos (personal tècnic) per tal de realitzar assessorament a perso-

nes emprenedores a l’espera que es publiqui la convocatòria de subvenció per la seva justifi cació. Al igual 

que succeeix amb d’altres programes, el fet de no disposar de recursos, fa que les atencions siguin molt 

reduïdes, atès que s’han de realitzar amb les persones de l’àrea (2). 

Una manera de créixer en activitat va ser el conveni d’atenció a persones emprenedores que es dirigien a 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Aquestes atencions s’han realitzat a l’espera de possibles convocatòries. 

En el cas del programa per a persones emprenedores ens trobem amb la mateixa situació que en la borsa de 

treball o agència de col·locació. el fet de no disposar de recursos econòmics fa que s’hagin de desenvolupar 

amb els mateixos recursos humans que desenvolupen la resta de programes, el que difi culta l’impacte. Sent 

una pèrdua perquè tant el programa d’emprenedoria com el d’orientació a persones aturades son “canteres” 

de persones usuàries per a d’altres programes. 

Persones assessorades: 10

Hores dedicades: 75

Programa Cospe

Per segon any consecutiu es va aconseguir una subvenció per a realitzar sensibilització i formació de l’àmbit 

d’igualtat a les empreses i persones treballadores. Els primers mesos de l’any es va realitzar el tancament 

d’aquest programa, iniciat el mes d’octubre de 2020. 

El programa atorgat implicava tres tipus d’accions:

• Activitat dirigides a professionals de l’àrea de recursos humans (salari per punts i bretxa, descripció de 

llocs, igualtat d’oportunitats en l’accés a les empreses i conciliació). 

• Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d’oportunitats (intercultura-

litat, discriminació laboral, llenguatge, accés al món laboral)

• Jornades de formació (estereotips al món laboral, bretxa salarial)

Per l’execució d’aquest programa es va incorporar una persona a l’equip.

• Nombre d’accions realitzades: 115

• Nombre d’empreses participants: 26

• Nombre de persones participants: 1.292

• Nombre d’hores dedicades: 422

Àrea Ocupació i Empresa
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Programa Consolidat

L’any 2021 es va executar el programa Consolida’t 2020/21 i es va aconseguir la subvenció per l’any 2021/22 

(que s’executa fi ns el mes de setembre de 2022). 

La particularitat del programa executat l’any 2021 és que la Generalitat va permetre que persones autò-

nomes que ja havien realitzat el programa, el poguessin repetir per a pal·liar l’impacte de la pandèmia en 

l’activitat de les persones autònomes.

Aquest fet va incrementar la complexitat del programa, que va passar d’unes accions estipulades en nom-

bre de sessions i hores per persona, a un model que exigia complir aquests paràmetres per les persones de 

nova incorporació, però fl exibilitzava les hores i sessions que es dedicaven a les persones que repetien el 

programa. 

Amb el mateix nombre d’hores d’atenció individual (936) es van assessorar a 85 persones (enlloc de les 72 

habituals) i les 80 hores de formació optativa que es repartien en 9 cursos, es van desagregar en 21 cursos 

més curts i especialitzats (entre 2 i 8 hores). 

Les persones assessores van ser 5 (4 homes i 1 dona) 

El personal docent ja ha realitzat amb nosaltres el programa els anys anteriors. En total el programa va comp-

tar amb 9 persones docents (3 dones i 6 homes).

Les persones assessorades (85) van ser 61 dones i 24 homes. 

 La valoració global del programa ha estat de 9,6 punts sobre 10. 

Programes Singulars 

Els programes Singulars, que venim executant des de l’any 2016, tenen com a objectiu l’orientació, formació 

i inserció o retorn als estudis de joves entre 16 i 20 anys inscrits/es a Garantia Juvenil. 

Des de l’any 2017 la Fumh impulsa i és capçalera de les entitats amb les que desenvolupa aquests progra-

mes, sent, per aquest motiu, qui coordina l’activitat de les entitats agrupades alhora que executa directa-

ment les accions dels grups corresponents. 

Aquests programes exigeixen un elevat esforç de coordinació, ja que requereixen establir relacions amb 

Ajuntaments i d’altres entitats del territori tant per a poder disposar d’espais per a desenvolupar les activitats, 

com per aconseguir la difusió i captació de joves pel programa. 

Tanmateix, s’ha de conformar un grup de persones orientadores i prospectores, responsables de l’atenció 

directa als i les joves, s’ha de cercar el personal docent, temporalitzar les accions formatives i validar el seu 

contingut. La coordinació del programa implica atendre al compliment de tots els requisits d’execució i 

reporting per part del personal propi i de les altres entitats, sent la única entitat que interacciona amb els 

referents tècnics del SOC. 
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Programa Singulars JOB eLOGIS

El programa JOB eLOGIS es dirigeix a joves que s’orienten al sector de la logística, amb diferents perfi ls pro-

fessionals. 

Pel programa JOB eLOGIS s’ha aconseguit un atorgament de 336.336€ per la Fumh en concepte de coordi-

nació, administració, orientació i prospecció. El pressupost atorgat a les entitats agrupades (Fundació EMI i 

Mordered) ha estat de 407.272€.

El pressupost atorgat a la Fumh per la realització de formació ha estat de 79.407€, que ha executat amb les 

següents accions formatives per a 7 grups:

• Models d’innovació i anàlisi de necessitats: canvas - mapa empatia

• Disseny de projectes amb desing thinking

• Ciberseguretat, RGPD i LSSII

• Fonaments de branding i comunicació

• Social media - noves professions (traffi  ker, community manager)

 

S’han realitzat un total de 575 hores de formació, amb un cost docent de 23.475€.

El programa s’ha desenvolupat en 5 comarques. De manera directa, la Fumh ha executat les accions de 6 

grups (Tordera, Vidreres i dos grups a Les Franqueses i dos a Mataró) i ha coordinat els grups gestionats per 

Fundació EMI (Barcelona, Manresa i Altafulla). 

Han participat en el programa executat per la Fumh 179 joves (111 homes i 68 dones). 

Al llarg del programa s’han realitzat 38 activitats de rol social amb entitats com El Xiprer, Càrites, Centre Cívic 

de Vidreres, Oncovallès i Banc de Sang, entre d’altres. 

També es van realitzar 34 visites a empreses com Alcampo o Amazon. Es va realitzar una visita virtual al Par-

lament Europeu. 

En total, s’han realitzat 2.280 hores de sessions individuals i 424 hores de sessions grupals.

Com a resultat, es van assolir els objectius del programa:

• 38 Activitats de resol social (s’havien de fer 36)

• 34 Visites a empreses (s’havien de fer 30)

• 37% de inserció (s’havia d’assolir un 32%)

• 1% de retorn a estudis

Finalment, el programa ha facilitat realitzar convenis de continuïtat amb diferents entitats, com El Triangle, 

que facilita descomptes als joves que volen continuar estudiant, Llamada solidària, entitat amb la que es 

realitza recollida de telèfons antics que l’entitat recicla i els torna a vendre per a obtenir fons per la inves-

tigació de malalties rares. Amb Ocean Iniciative es va netejar la platja de Mataró amb col·laboració amb 

l’Ajuntament. 

Amb AEILL (Club de futbol del barri de Cerdanyola de Mataró) es va fer una una recollida de material esportiu 

per que els joves poguessin jugar al futbol amb ells. 

Àrea Ocupació i Empresa
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Amb l’Ajuntament de Vidreres, els joves van fer el repartiment de més de 1.000 mascaretes a la població 

(publicat a La Vanguardia i TV3). 

Amb l’ong “Adopta un abuelo” es va fer una col.laboració per la que els i les joves escrivien cartes als avis i 

avies que estaven a les residències incomunicats/ades per la COVID. 

Programa Singulars JOB eCOMM
El programa JOB eCOMM es dirigeix a joves que s’orienten al sector del comerç, amb diferents perfi ls pro-

fessionals. 

Pel programa JOB eCOMM s’ha aconseguit un atorgament de 105.578€ per la Fumh en concepte de coordi-

nació, administració, orientació i prospecció. El pressupost atorgat a l’entitat agrupada (Mordered) ha estat 

de 90.032€.

El pressupost atorgat a la Fumh per la realització de formació ha estat de 10.098€, que ha executat amb les 

següents accions formatives per a 2 grups:

• Models d’innovació i anàlisi de necessitats: canvas - mapa empatia

• Disseny de projectes amb desing thinking

• Ciberseguretat, RGPD i LSSII

• Fonaments de branding i comunicació

• Social media - noves professions (traffi  ker, community manager)

 

S’han realitzat un total de 70 hores de formació, amb un cost docent de 2.800€.

El programa s’ha desenvolupat al Vallès Oriental. Han participat en el programa 34 joves (11 homes i 23 

dones). 

Al llarg del programa s’han realitzat 14 activitats de rol social amb entitats com Ajuntament de Canovelles, 

Càrites, El Xiprer, Oncovallès i Gats La Roca, Protectora Apac, Fundació Apadis, entre d’altres. 

Amb l’Ajuntament de Canovelles es va realitzar recollida de roba per a les persones sense sostre, degut a 

l’onada de fred. 

A Can Font es van recollir llibres i el dia de Sant Jordi es van fer tallers pels nens i es van regalar llibres. 

També es van realitzar 12 visites a empreses com Alcampo, Ecotuca.

Com a resultat, es van assolir els objectius del programa:

• 14 Activitats de resol social (s’havien de fer 12)

• 12 Visites a empreses (s’havien de fer 10)

• 40% de inserció (s’havia d’assolir un 32%)

• 3% de retorn a estudis
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Per a impulsar el teu futur professional

663 700 654
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Projectes presentats l’any 2021

Al llarg de l’any 2021 es van presentar sol·licituds a les següents convocatòries:

• Consolidat 

• Singulars

• COSPE

• Esal

• Acol

• Consorci de la Formació Continua de Catalunya

• SOC convocatòria FOAP

• Recull de la Diputació de Barcelona

• La Caixa

• Licitació de l’Ajuntament de el Masnou “MASNOU COEDUCACIÓ”

• Licitació de l’Ajuntament de Premià de Mar

• MAINS (Renda garantida)

Ens van atorgar els següents programes:  

Consolidat, Singulars, COSPE, Esal, Acol, Consorci de la Formació Continua de Catalunya, SOC convocatòria 

FOAP. 

A la convocatòria del Recull de la Diputació de Barcelona es van presentar més de 15 propostes, algunes 

amb una puntuació de 9 punts sobre 10, però no van incloure cap de les nostres propostes al Recull. 

Les següents convocatòries o licitacions no es van aconseguir: La Caixa, Licitació de l’Ajuntament de el Mas-

nou “MASNOU COEDUCACIÓ”, Licitació de l’Ajuntament de Premià de Mar, MAINS (Renda garantida). 

Característiques dels programes atorgats per a executar l’any 2022

Els següents programes atorgats son d’execució l’any 2022, encara que alguns d’ells s’han hagut d’iniciar 

l’any 2021. 

Consolida’t
El programa Consolida’t 2021/2022 s’executarà l’any 2022 i torna al format de 18 persones assessorades per 

persona assessora. Ens han atorgat un total de 72 persones autònomes per assessorar i un total de 112.500€ 

d’import de la subvenció. 

Singulars
Vam assolir l’atorgament dels tres programes presentats que es van iniciar al gener de 2022, però es van pla-

nifi car i es fa fer la selecció de personal i preparació de les estructures de treball el darrer trimestre de 2021. 

Els atorgaments son els següents:

JOB eLOGIS
En agrupada amb les entitats:  Apec, Mordered, Fundació EMI i Exist, el programa es desenvolupa a les 

comarques de Tarragonès, Bages, Maresme i Vallès Oriental. La Fumh realitza les tasques de coordinació i 

administració i executa les accions de 3 grups de joves (2 a Les Franqueses i 1 a Mataró). 
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El pressupost atorgat a la Fumh és de 149.205€ per les tasques mencionades i de 29.115€ per la realització 

de un mòdul de Tractament de dades (150 hores) als dos grups de Les Franqueses. 

Els objectius a assolir son:

• 15 visites a empreses

• 30 rols socials

• Inserció o retorn als estudis del 40%

JOB eCOMM
En agrupada amb les entitats:  Mordered i Exist, el programa es desenvolupa a les comarques de La Selva, 

Maresme i Vallès Oriental. La Fumh realitza les tasques de coordinació i administració i executa les accions de 

4 grups de joves (2 a Les Franqueses, 1 a Mataró i 1 a La Selva). 

El pressupost atorgat a la Fumh és de 178.220€ per les tasques mencionades i de 29.115€ per la realització 

de un mòdul de Tractament de dades (150 hores) als dos grups de Les Franqueses. 

Els objectius a assolir son:

• 20 visites a empreses

• 40 rols socials

• Inserció o retorn als estudis del 40%

JOB eSERVICE
En agrupada amb Mordered, el programa es desenvolupa a les comarques del Maresme i Vallès Oriental. La 

Fumh realitza les tasques de coordinació i administració i executa les accions de 3 grups de joves (2 a Les 

Franqueses i 1 a Mataró). 

El pressupost atorgat a la Fumh és de 133.665€ per les tasques mencionades i no realitza formació. 

Els objectius a assolir son:

• 18 visites a empreses

• 30 rols socials

• Inserció o retorn als estudis del 40%

SOC convocatòria FOAP

Per primera vegada ens han atorgat la realització d’un certifi cat de professionalitat (específi cament el de 

Recursos Humans) per a 15 alumnes i per un total de 680 hores de formació i 120 hores de pràctiques amb 

un import atorgat de 70.404€. 

El mes de desembre s’ha realitzat la planifi cació per a executar el programa l’any 2022. 

Consorci de la Formació Continua de Catalunya

Ens han atorgat la realització de 16 accions formatives dirigides a persones treballadores en actiu (poden 

assistir un 30% de persones en situació d’atur). 

El mes de desembre s’havia d’iniciar la primera acció formativa i es va iniciar el dia 27 de desembre. La resta 

del programa s’ha d’executar l’any 2022. El pressupost atorgat és de 95.491,50 € .

Àrea Ocupació i Empresa
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ESAL i ACOL

Els programes ESAL i ACOL tenen com a característica que es tracta d’un acompanyament a persones de 

col.lectius específi cs en format de contractació laboral. La Fumh contracta laboralment a aquestes persones, 

que s’integren a la plantilla en tant que assoleixen els seus propis objectius d’ocupabilitat. 

Pel programa ESAL es van realitzar entrevistes de selecció de persones derivades d’INTRESS i de la OTG que 

complien els requisits. Finalment la contractació es va materialitzar al febrer de 2022. 

L’atorgament inclou l’import de 38.868€ (import de la retribució de les dues persones per un any de contrac-

te), 5.906,72€ en concepte de tutories d’acompanyament i 1.248,60€ en concepte de tres formacions que 

han de realitzar en aquest període. 

En el cas del programa ACOL, es va treballar conjuntament amb l’Ajuntament de La Garriga (Serveis Socials) 

i Càrites per a seleccionar a les dues persones que presentaríem a la convocatòria. Es va preparar tota la do-

cumentació per a presentar l’any 2022, amb resultat positiu. El que comportarà la contractació, l’any 2022, 

de dos persones amb un cost total subvencionat per la Generalitat de 36.651,84€ i un import de 8.198,88€ 

per les sessions d’acompanyament. 

ETS AUTÒNOM 
O AUTÒNOMA?

VOLS MILLORAR ELS TEUS RESULTATS?

Amb el programa Consolida't de 
la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 

MARTÍ L'HUMÀ tindràs un/a 
partner que t'aportarà guia, 

assessorament, recursos... per a 
obtenir millors resultats, més 
control i fer que el teu negoci 

treballi per a tu!

Vols informació?
Inscriu-te amb aquest codi QR:

la Garriga - 663 700 654 - 938 605 060

QUI HI POT PARTICIPAR?

l Persones treballadores autònomes.
l Persones treballadores autònomes 

econòmicament dependents (TRADE).
l Persones donades d'alta al règim 

d'autònoms integrat en una societat civil 
privada, una comunitat de béns o societat 
limitada (amb menys de 4 persones 
contractades i una facturació inferior a 
500.000 €).

l Persones que han cessat la seva activitat i 
volen dur a terme un nou projecte 
empresarial.

Assessorament personalitzat
l 13 hores d’assessorament personalitzat en línia o 

presencial

Formació
l 8 hores de formació en aspectes scals, compte 

de resultats i tresoreria.
l 9 píndoles formatives sobre: gestió econòmica, 

aspectes jurídics, gestió comercial, màrqueting 
digital i comunicació, gestió del temps, creixement 
personal i sessions de networking.

Ecosistema de suport
l Sessions de Networking
l Cercles d'excel· lència
l Conferències i  cursos
l Cerca de nançament
l Club d' inversió
l Fitxes tècniques d' informació

CONSOLIDA'T ÉS UN PROGRAMA GRATUÏT I PERSONALITZAT, 
AMB TOT UN EQUIP PER ADONAR-TE SUPORT
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Aula de la Universitat a l’Abast

Equip de coordinació: Àlex Muñoz, Lluís Fortuny, Marià Castells, Immaculada Urpina, 

Frederic Moreno, Josep Maria Torres, Josep Irurre, Josep Maria Boixareu, Maria Coma, 

Salvador Prat, Xavier Cussó, Miquel Vinyals.
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AUA , Aula de la Universitat a l’Abast, per 17è any consecutiu, es programen 34 conferències al teatre 

Patronat de la Garriga.

Hivern 2021

Gener

12 SALUT Microbis i immunitat. Què en sabem del la COVID-19? JOAN CRUELLS 

19 HISTÒRIA La capella de Santa Maria del Camí de la Garriga JAUME OLIVER

26 SALUT El rovell de l’ou del modernisme GABRIEL PINÓS

Febrer

2 HISTÒRIA Maragall i l’Oda a Espanya, Una visió del segle XX VICENÇ VILLATORO

9 ECONOMIA Un món en perill. Cap a un nou paradigma empresarial ÀNGEL CASTIÑEIRA

16 SOCIOLOGIA Cohesió social a Catalunya SALVADOR CARDÚS

23 LITERATURA Els amants de la rambla del Celler VÍCTOR ALEXANDRE

Març

2 FILOSOFIA Els Cors de Clavé, una nova cultura popular laica RAÜL GARRIGASAIT

9 COMUNICACIÓ  Enginyeria lingüística en el discurs públic CARMEN HUERTAS

16 FÍSICA QUÀNTICA La revolució quàntica JORDI MOMPART 

23 FOTOGRAFIA El regne perdut de Mustang (Nepal) ORIOL ALAMANY

Primavera 2021

Ábril

6 CUINA Quin sentit té la cuina tradicional? PEP SALSETES 

13 PSICOLOGIA
L’absència d’acompanyament. 

Un buit que ens difi culta acomiadar-nos
RICARD DÍAZ 

20 FOTOGRAFIA El regne perdut de Mustang  (Nepal) ORIOL ALAMANY 

27 ECONOMIA Lliçons econòmiques de les pandèmies JAUME PUIG-JUNOY

Maig

4 ART Frida Kahlo. Dona transgressora i artista ANNA GONZÀLEZ

11 FILOSOFIA La llibertat: de l’ésser un a l’ésser altre JOAN CARLES  GÓMEZ

18 DONA I TECNOLOGIA L’enginy @(in)visible NÚRIA SALAN BALLESTEROS

25 SOCIOLOGIA Economia Circular. MIQUEL VIDAL

Juny

1 ECONOMIA Refer l’economia per transformar el país GUILLEM LOPEZ-CASASNOVAS

8 HUMANITATS La Supèrbia JORDI GRAUPERA 

15 CANVI CLIMÀTIC Megaincendis, la 1a part del repte davant el canvi MARC CASTELLNOU
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Aula de la Universitat a l’Abast

Inscripcions:
A la seu de la FUMH en hores d'oficina, per telèfon o correu electrònic.
Totes les sessions seran els dimarts a les 18.30 h. L’enllaç per assistir-hi s’anirà enviant setmanaltment.

Conferència dimarts 2 de febrer

C. Banys, 38-40 - 08530, la Garriga
Tel: 938 605 060 - info@fumh.cat

www.fumh.cat

Maragall i l'Oda a Espanya, 
una visió del segle XX

VICENÇ VILLATORO. Escriptor i Periodista.

Amb la Col·laboració de:

Fundació Universitària Martí l’Humà 

Aula de la Universitat
a l’Abast

Emissió en directe per Youtube per a inscrits a l’AUA

Conferència dimarts 8 de juny de 2021

Carrer del Figueral, 59 - 08530, la Garriga
Tel: 938 605 060 - info@fumh.cat

www.fumh.cat

La Supèrbia 
JORDI GRAUPERA. Periodista.

Amb la Col·laboració de:

Fundació Universitària Martí l’Humà 

Aula de la Universitat
a l’Abast

Al Teatre Municipal de la Garriga El Patronat

Per a més informació:
A la seu de la FUMH en hores d'oficina, per telèfon o correu electrònic.
Totes les sessions seran els dimarts a les 18.30 h al Teatre de la Garriga El Patronat. 
Amb totes les mesures de seguretat anti COVID-19
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Tardor 2021

Octubre

5 CIÈNCIES Un accelerador de partícules al Vallès: el Sincrotró ALBA UBALDO IRISO 

19 MEDICINA Histotrípsia, evolució de la cirurgia. JOAN VIDAL-JOVÉ

26
MALBARATAMENT
ALIMENTARI Alimentació sostenible, eines per a cuidar el planeta BERTA VIDAL NOGUÉS

Novembre

2 SALUT MENTAL Salut mental comunitària CRISTINA PÁEZ COT

9 LITERATURA “Té i llegeix”. El meu Joan Triadú. FRANCESCO ARDOLINO

16 SOCIOLOGIA Els sense sostre, tasca social MAITE BOSCH

23 FILOSOFIA La luxúria: el luxe travessat ANNA PUNSODA

30 HUMANITATS Open Arms - Polítiques migratòries ÁNGELES SCHJAER

Decembre

14 MÚSICA Cantare alla viola, la música per a veu i llaüt al segle XVI
OLGA MIRACLE 

XAVIER  DOMÍNGUEZ

21 MÚSICA Mozart i la música francmaçònica JOAN VIVES 

 

L’evolució de les activitats de l’AUA i Cursos AUA ha estat un bon exemple de com la pandèmia ens ha afectat 

en el dia a dia de les activitats formatives. Un resum cronològic ens permet veure aquesta evolució: vàrem 

iniciar el gener 2021 en format presencial, a mitjans del trimestre hivern 2021 vàrem tenir que passar a for-

mat streaming i vàrem fi nalitzar en format presencial al maig -juny 2021, iniciant la tardor 2021 en format 

presencial. 

L’enregistrament de totes les conferències és ja una realitat que s’ha ofert als inscrits, i que ens ha permès 

ampliar l’oferta cultural de l’AUA a totes aquelles persones que no poden ser presents a les conferències 

degut a l’horari de les mateixes (inici 18.30 h). S’ha demostrat l’encert de la decisió i junt amb la gran qualitat 

dels ponents del curs hem pogut fer tot el programa amb una assistència mitjana de 80 persones i amb una 

activitat de visualització de los conferències creixent. De fet aquest curs hem tingut 45 nous inscrits, la qual 

cosa ha compensat amb escreix les baixes degudes en gran part per malaltia. 
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Cursos de l’Aula de la Universitat a l’Abast

Maria Coma

Coordinació Cursos de l’AUA

Nou programa de Cursos AUA curs 2021, posat en marxa el gener 2019 i que inicialment estava  

pensat com 4 cursos /trimestre, malgrat la pandèmia hem aconseguit programar tres trimestres , 

hiverns 2021, primavera 2021 i tardor 2021,amb un total de 18cursos en tot l’any i un total de 360 

alumnes /any.

L’èxit s’ha degut a la consolidació de l’oferta formativa amb constant novetats, i el manteniment 

del format dual: presencial / streaming en la major part del cursos, fet que ha permès mantindré 

un elevat  nombre d’inscrits malgrat la port al contagi de Covid ha retret gran part del nombre 

públic objectiu.
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Aula Permanent d’Educació

Estela Grandas 

Coordinadora Aula Permanent d’Educació
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MEMÒRIA AULA DOCENTS 2021

L’aula de formació continuada de docents de la FUMH va desenvolupar les activitats següents 

al llarg de l’any 2021:

Formació per a les oposicions al cos docent 

De gener a maig del 2021 van continuar i finalitzar les formacions per a opositors d’Infantil, 

Primària i Formació Professional iniciades el 2020 (curs 2020-2021) amb el programa opos.cat, 

amb un total de 450 inscrits. 

Al novembre del 2021 es van iniciar les formacions per a opositors de Secundària (curs 2021-

2022), amb un total de 1000 inscrits. El curs 2021-2022 es va tornar a plantejar en modalitat 

online amb sessions virtuals de videoconferència.

El percentatge d’alumnes d’opos.cat que es van presentar a la convocatòria de 2021 i van 

aprovar va ser del 80%. Opos.cat continua sent un referent d’oposicions al cos dels docents de 

Catalunya.

Postgrau en Direcció de centres educatius

De gener a maig de 2021 va continuar i va finalitzar la formació iniciada a l’octubre de 2020 en 

modalitat online (curs 2020-2021), amb 22 inscrits. A l’octubre del 2021 no es va poder iniciar la 

formació del curs 2021-2022, perquè el Departament d’Educació no el va validar per a la funció 

directiva. 

Postgrau en Neuroeducació

Al llarg de l’any 2021, de gener a desembre, es va desenvolupar la primera edició d’aquest 

postgrau.

Tot i ser un producte molt interessant en quant a continguts i amb bons professionals docents, 

no va tenir la resposta que esperàvem.

Creiem que una de les raons ha sigut sens dubte que no ha estat acreditat per cap Universitat, 

doncs és una competència clara en quant a temàtica amb altres facultats que ofereixen post-

graus o màsters de neuroeducació.

Així doncs, vam tenir 2 alumnes que van realitzat el postgrau complert i que per tant van fer 

els 5 mòduls del mateix, 1 alumna que va fer 2 dels 5 mòduls, i 3 alumnes que van cursar 1 sol 

mòdul.
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De cara al darrer trimestre del 2022 plantegem una segona edició, minimitzant però els costos 

de publicitat i difusió, doncs seguim plantejant un postgrau amb titulació pròpia i no sabem 

quina acollida tindrà.

Formació continuada gener-juny i octubre-desembre 2021, amb 51 inscrits. 

Totalment online. 

Les valoracions dels inscrits van ser bones, tot i que comentaven que la participació als fòrums 

era baixa: degut principalment al nombre baix d’inscrits a cadascun dels cursos. 

Altres comentaris feien referència a que trobaven a faltar els cursos presencials. En aquest 

sentit el Departament d’Educació va deixar clar que fins desembre de 2021 no es podien fer 

formacions presencials.

Per tant vam apostar novament per la docència 100% on line, on només 5 dels 25 cursos ofer-

tats contemplaven sessions de videoconferència. 

Escola d’Estiu 2021

17a edició juliol 2021, amb 124 inscrits. Les formacions es van fer totalment online, combina-

des en alguns cursos concrets amb sessions en streaming. No es van poder plantejar sessions 

o cursos presencials perquè el Departament no els acreditava. 

Les valoracions dels inscrits van ser força bones: des del seu punt de vista van realitzar cursos 

profitosos, engrescadors, motivadors i aplicables a l’aula.
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Aula de música

El Gremi, Associació d’Arts Escèniques

Coordinació Aula de Música
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 MEMÒRIA 2021 AULA DE MÚSICA MODERNA I TRADICIONAL DE LA FUMH 

1.- PRESENTACIÓ 

Vem engegar l’octubre del 2012 una proposta de formació musical, basada en la pràctica directa de l’instru-

ment sense partir de les classes teòriques(solfeig). És una oferta educativa per a totes les edats. 

2.- INSTRUMENTS i ACTIVITATS: 

Instruments: piano, guitarra, contrabaix, violí, violoncel, baix elèctric, guitarra elèctrica, trompeta, saxòfon, 

fl auta, acordió, clarinet, trombó, bateria, ukulele i gralla 

Música per a menuts • Coral d’adults • Preparació pel superior • Classes d’electrònica i audiovisuals • 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.- 150 ALUMNES 

Hi ha inscrits uns 150 alumnes (d’edat entre 3 i 80 anys) de diferents procedències: La Garriga, Granollers, Les 

Franqueses, Llerona, Bigues i Riells, l’Ametlla, Centelles, Seva i Tona. 

4.- PROJECTE

El projecte gaudeix de bona acceptació i d’un pressupost auster i sanejat, tot i haver diferents aspectes que 

li han jugat en contra: 

La pandèmia va donar un cop fort, es va viure una baixada d’un 35%. Tot i que es torna a remontar, encara 

estem lluny del pic que es va viure a l’inici del 2020. La coral sembla que no recupera i els grups de nadons i 

els grups d’infants es van reduïr a la meitat. 

5.- INGRESSOS i DESPESES 

Els ingressos anuals han estat 47531,09 €. Un 14% d’aquests ingressos els hem destinat a la compra i mante-

niment d’instruments i materials. Un 27% en l’aportació a la FUMH, la resta es correspon al salari dels profes-

sors i costos de gestió. 

6.- PROFESSORAT 

Paco López, Bernat Garcia, David Viñoles, Pol Onyate, Núria Conangla, Josep Puigdollers, Marc Stock, Guillem 

Comino, Francesca Masclans, Ricard Vallina, Gil Boleda, Jan Vigas, David Gala, Aitor Casadellà, Mercè Brecha, 

Carles Leus, Branton Atwell i Ramon Bau. 
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Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font

Jordi Rispa,

Coordinador Centre d’Art i Noves Tecnologies CAN FONT
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Els cursos del Centre es van mantenir via Internet fi ns al mes de març de 2021 en què aquests que necessi-

taven presencialitat, com els de pintura i qualsevol art manual, van tornar poc a poc a les aules, encara que 

amb severes restriccions d’espai i nombre d’alumnes per aula. 

La plataforma que es va utilitza per la difusió de las classes online va ser ZOOM, igual que el curs anterior.

Per Sant Jordi, encara que teníem preparada la presencia del Centre amb una carpa, el Patronat de Cultura 

educació, infància i joventut de les Franqueses, va decidir descentralitzar la festa i que muntéssim la carpa a 

la mateixa plaça de Can Font. En no ser un lloc en que hi hagués més activitat, a última hora es va decidir no 

muntar cap carpa i atendre, si era el cas, als visitants des de la mateixa recepció del Centre.

Es prepara dues activitats no presencials, una classe de fotografi a en streaming i un sorteig entre els visitants 

de l’Instagram del centre.

Per Sant Ponç el centre prepara dues activitats i un concurs fotogràfi c: 

Una xerrada al carrer sobre nutrició vegetariana a la que van assistir unes 15 persones, ja que les distàncies 

entre seients no deixava escoltar amb nitidesa a més gent.

Un taller de confecció d’una bosseta de roba reversible online, on els participants podien passar a recollir el 

material per realitzar-lo, però es realitzava des de de casa a partir de les instruccions de la professora.

Un concurs de fotografi a on el tema és la mateixa fi ra de Sant Ponç i el premi una inscripció a un dels mono-

gràfi cs de fotografi a o art programats dins d’aquest any.

• Activitats que continuen Online fi ns a juny del 2021:

• Activitats per a adults

• Practiquem anglès II Nivell “Elementary” (A2).   

• Practiquem anglès III Nivell “Pre-Intermediate” (A2/B1). 

• Practiquem anglès IV Nivell “Intermediate” (B1.1).

• Practiquem anglès V Nivell “Intermediate plus” (B1.2)

• Practiquem anglès VI Nivell “Upper intermediate” (B2.1)

• Conversa, lectura i escriptura en anglès I

angl
ès

activitats,
cursos i
tallers

activitats,
cursos i
tallers

 

� Horari d’inscripció i d’atenció al públic

� INFORMACIONS IMPORTANTS

  

� Passeig del Pedraforca, 22
Corró d’Avall, les Franqueses del Vallès

� 938 403 375 - � canfont@lesfranqueses.cat
www.canfont.info - www.lesfranqueses.cat

Dimecres matí, de 10 a 12 h.
De dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h.

Període de matriculació del 7 al 9 de setembre per a residents 
a les Franqueses i del 10 al 30 de setembre per a residents i no 
residents. 

1. En els cursos de duració d’octubre a juny, a part de la quota 
mensual, en el moment de la inscripció, cal abonar la quantitat 
de 21,50 € en concepte de drets de matrícula.

2. Els diferents cursos no s’obriran si no hi ha un nombre suficient 
d’alumnes inscrits.

3. Alguns d’aquests cursos podrien sofrir lleugeres alteracions de 
dia o d’horari si, un cop fetes les inscripcions, calgués ajustar 
l’oferta formativa. En aquest cas, s’informaria personalment 
als afectats i, en el supòsit de no interessar el nou horari, si ja 
s’hagués abonat la matrícula, CAN FONT en retornaria l’import 
íntegrament.

4. Els alumnes interessats podran disposar d’un caseller per a 
deixar el material entre setmana durant tot l’any. Preu, 20 € 
anuals.

5. Cada alumne o participant en les activitats del centre i mentre 
durin les mesures de seguretat per la COVID-19 haurà de signar 
un compromís de prevenció i protecció.

6. El centre implementarà totes les mesures de seguretat i 
de prevenció per la COVID-19 que en cada moment siguin 
necessàries per aconseguir que el centre sigui un lloc segur.

7. Tots els cursos poden sofrir alteracions a causa de les 
conseqüències de l’actual pandèmia.

Guia per a col·leccionistes d’art
El 10, 17 i 24 de novembre.
Dimarts, de 18 a 19.30 h. Preu: 29 € tot el curs.
Vols crear la teva pròpia col·lecció d’art? En aquest taller et guiarem sobre on 
comprar, com cercar informació de l’artista, com tenir cura de les obres i sobre 
tot allò relacionat amb el mercat de l’art.

Club d’art
Primer dimarts de cada mes. Inici novembre.
De 18 a 19.30 h. Preu 4 sessions: 38,50 €.
Aquest club vol reunir a persones interessades en el mon de l’art. Cada mes 
s’analitzarà una obra, l’autor, el context històric o personal en el què es va crear 
i es compartiran reflexions, experiències i sensacions personals al voltant de 
l’obra proposada.

Ioga dinàmic
D’octubre a juny.
Opció matí: dimarts, de 10 a 11.30 h. 
Opció tarda: dilluns, de 18.30 a 20 h.
Preu: 29 €/mes.
 
Gimnàstica suau 
D’octubre a juny.
Opció matí: Dimecres, de 10 a 11 h.
Opció tarda: Dimarts, de 19 a 20 h.
Preu: 19 €/mes.

Mindfulness
Del 5 d’octubre a juny.
Dilluns, de 10 a 11.30 h. Preu: 29 €/mes.

Dietètica i nutrició
Dijous  5, 12, 19 i 26 de novembre, de 18.30 h a 20.30 h. Preu: 34 €.
Es pot repetir cada trimestre o realitzar cursos de continuació.

Auto maquillatge d’hivern i festes I (pell i llavis). 
Divendres 13 i 20 de novembre, de 18.30 a 20.30 h. Preu: 36 €.

Auto maquillatge d’ hivern i festes II (ulls, pestanyes i celles).  
Divendres 11 i 18 de desembre, de 18.30 a 20.30 h. Preu: 36 €.

Cuina vegetariana, aperitius saludables per a festes
Divendres 4 i 11 de desembre, de 19 a 21 h.
Preu: 15 € més 6 € d’ingredients.

Cuina actual
Divendres 6, 13, 20 i 27 de novembre, de 19 a 21 h. 
Preu: 30 € de tot el curs. Aquest curs es realitzarà en dues edicions més, 
primavera i estiu, amb noves receptes.

Taller de cuina basca
Divendres 19 i 26 de febrer, de 19 a 21 h.
Preu: 15 € més 5 € d’ingredients.

Taller de tapes i pinxos creatius
Divendres 9 i 16 d’abril, de 19 a 21 h.  
Preu: 15 €  més 4 € d’ingredients.

Cuina vegetariana
Divendres 5, 12, 19 i 26 de març, de 19 a 21 h. 
Preu: 30 € tot el curs.

SETEMBRE 2020

Centre gestionat per:
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• Conversa, lectura i escriptura en anglès II

• Practiquem francès II

• Reines que varen fer Història

Alumnes que van iniciar cursos a l’octubre de 2020 fi ns a juny 2021

Àmbit Edat Curs Alumnes
Ceràmica Adults CERÀMICA 1A 9

Costura Adults COSTURA DE SUPERVIVÈNCIA 7

Costura Adults COSTURA I PATCHWORK M 10

Cultura Adults HISTÒRIA DE L’ART (MATINS) 24

Cultura Adults HISTÒRIA UNIVERSAL A 18

Ioga Adults IOGA A 9

Pintura Joves MANGA 8

Idiomes Adults PRACTIQUEM ANGLÈS 3A 10

Idiomes Adults PRACTIQUEM ANGLÈS 5A 8

Idiomes Adults PRACTIQUEM ANGLÈS 6A 8

Idiomes Adults PRACTIQUEM FRANCÈS 1A 5

Idiomes Adults PRACTIQUEM FRANCÈS 3A 8

Idiomes Infants REFORÇ ESCOLAR 7

Pintura Adults TALLER D’AQUAREL·LA 7

Pintura Adults TALLER DE PINTURA I DIBUIX A 11

Pintura Adults TALLER DE PINTURA I DIBUIX B 10

Pintura Adults TALLER DE PINTURA I DIBUIX M 10

Pintura Adults TALLER DE PINTURA I DIBUIX MD 7

Pintura Adults TALLER DE RESTAURACIÓ DE MOBLES A 8

Idiomes Adults Tertúlies anglès B 9

angl
ès

activitats,activitats,
cursos icursos i
tallerstallers

activitats,
cursos i
tallers

activitats,
cursos i
tallers

 

� Horari d’inscripció i d’atenció al públic

 

 

� INFORMACIONS IMPORTANTS

  

� Passeig del Pedraforca, 22
Corró d’Avall, les Franqueses del Vallès

� 938 403 375 - � canfont@lesfranqueses.cat
www.canfont.info - www.lesfranqueses.cat

Per la web: qualsevol hora ns al tancament de les matriculacions.
Presencial: dimecres matí, de 10 a 12 h.
De dilluns a divendres tarda de 16.30 a 20 h.
Període de matriculació del 6 al 9 de setembre per a residents a les 
Franqueses i del 10 al 30 de setembre per a residents i no residents. 

1. En els cursos de duració d’octubre a juny, a part de la quota 
mensual, en el moment de la inscripció, cal abonar la 
quantitat de 21,50 € en concepte de drets de matrícula.

2. Els diferents cursos no s’obriran si no hi ha un nombre 
su cient d’alumnes inscrits.

3. Alguns d’aquests cursos podrien sofrir lleugeres alteracions de 
dia o d’horari si, un cop fetes les inscripcions, calgués ajustar 
l’oferta formativa. En aquest cas, s’informaria personalment 
als afectats i, en el supòsit de no interessar el nou horari, si 
ja s’hagués abonat la matrícula, CAN FONT en retornaria 
l’import íntegrament.

4. Els alumnes interessats podran disposar d’un caseller per a 
deixar el material entre setmana durant tot l’any. Preu, 20 € 
anuals.

5. Cada alumne o participant en les activitats del centre i mentre 
durin les mesures de seguretat per la COVID-19 haurà de 
signar un compromís de prevenció i protecció.

6. El centre implementarà totes les mesures de seguretat i 
de prevenció per la COVID-19 que en cada moment siguin 
necessàries per aconseguir que el centre sigui un lloc segur.

7. Tots els cursos poden sofrir alteracions a causa de les 
conseqüències de l’actual pandèmia.

Història contemporània “la Guerra Civil i el franquisme”
Del 5 d’octubre a juny. Dimarts, de 19 a 21 h. Preu: 30 €/mes. 

Inici a la loso a
Del 13 de gener  a juny. Dijous, de 10 a 12 h. Preu: 30 €/mes. 

taller d’informàtica pràctica 
Per  entendre i millorar l’ús actual que fas de l’ordinador i 
poder aplicar-lo en la teva feina i el teu dia a dia. 
Del 6 de novembre al 22 de gener (12 hores).
Dissabtes alterns, de 10 a 12 h.  Preu: 75 € tot el curs. 

Taller pràctic d’ús dels mòbils
Descobreix l’ampli ventall de possibilitats que t’ofereix el 
mòbil.
El  9, 16, 23 i 30 de novembre. Dimarts al matí de 10 a 12 h
Preu: 50 € (8 hores)

Salut

Ioga 
Del 4 d’octubre a juny.
Ioga matinal: dimarts, de 10 a 11.30 h. 
Ioga dinàmic: dilluns, de 18.30 a 20 h. Preu: 29 €/mes. 

Mindfulness
Del 10 gener a juny. Dilluns, de 10 a 11.30 h. Preu: 29 €/mes.

Dietètica i nutrició
Prepara el teu cos per la primavera i l’estiu.
Dijous, 3, 10, 17 i 24 de febrer, de 18.30 a 20.30 h.
Preu: 34 €. 

Auto maquillatge de primavera i estiu I. Pell i llavis 
Divendres 18 i 25 de març, de 18.30 a 20.30 h. 
Preu: 39 €.

Auto maquillatge de primavera i estiu II. Ulls, pestanyes 
i celles
Divendres 22 i 29 d’abril, de 18.30 a 20.30 h. Preu: 39 €.

Cuina vegetariana i entrants saludables per les festes
Elaboració de receptes i teoria sobre els aliments per una 
cuina vegetariana i saludable. 
Divendres  10  i 17 de desembre, de 18 a 21 h. Preu: 35 €.  

Cuina actual
Divendres 5, 12, 19 i 26 de novembre, de 19 a 21 h. 
Preu: 30 € de tot el curs.
Aquest curs es realitzarà en dues edicions més, primavera i 
estiu, amb noves receptes.

Taller de cuina basca
Divendres 18 i 25 de febrer, de 19 a 21 h 
Preu: 15 € més 5 € d’ingredients.

Cuina vegetariana i depurativa per l’estiu
Elaboració de receptes teoria sobre els aliments.
Divendres  13, 20 i 27 de maig, de 18 a 21 h. Preu: 35 € 

SETEMBRE 2021

Centre gestionat per:
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                                                                    Total     193

       

Alumnes inscrits a l’octubre de 2021

Àmbit Edat Curs Alumnes
Costura A Taller de costura 10

Cuina A Cuina actual 13

Cuina A Cuina saludable i vegetariana 15

Fotografi a A Practiquem tècnica fotogràfi ca 5

Fotografi a A Fotografi a amb mòbil 7

Fotografi a A Fotografi a nocturna 8

Fotografi a A J Curs pràctic de PHOTOSHOP per adults i joves 10

Història A HISTÒRIA CONTEMPORÀNEA. G.C. 10

Història A Història de Catalunya 15

Història A Història de l’Art (matins) 11

Idiomes A Conversa en anglès per a adults 5

Idiomes A Practiquem anglès II per a adults 7

Idiomes A Practiquem anglès IV per a adults 10

Idiomes A Practiquem anglès V per a adults 7

Idiomes A Practiquem anglès VI per a adults 8

Idiomes A Practiquem francès II per a adults 4

Idiomes A Practiquem francès III 6

Informàtica A Taller d’informàtica pràctica per a adults 5

Ioga A Taller de Ioga per a adults (dos grups) 23

Ioga I Taller de Ioga per a infants i families (8 parelles) 16

Pintura A Taller d’aquarel·la 8

Pintura A taller de pintura per a adults (4 grups) 35

Pintura J taller il·lustració joves de 10 a 15 anys 9

Reforç I Reforç escolar-infants 6

Restauració A Taller de restauració de mobles per a adults 9

Ceràmica A Taller de ceràmica A1 8

                                                                               Total 270

                             

Centre gestionat per:

web: canfont.info
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Aula d’idiomes

Consol Enrich,

Coordinador Centre d’Art i Noves Tecnologies CAN FONT
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Cursos d’idiomes fets a Can Ramos 2021

Cursos de gener a desembre 2021

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

L’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 comu-

nicació oral. Amb aquest objectiu, a les classes s’ha treballat gramàtica, vocabulari i les 4 habilitats lingüísti-

ques: 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 confi ança i millorar el seu nivell d’expressió oral doncs el perfi l que tenim d’alumnes que ens demana 

això li interessa més entendre’s quan va pel mon que no pas escriure més o menys bé.

Enguany els grups de conversa han estat de 33 sessions d’1,30 hores totals repartides en 3 trimestres segons 

calendari i dies festius.
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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 passa al fi nalitzar el trimestre, i també a partir de les observacions i propostes fetes    pels 

diferents docents.

 

Aula d’idiomes
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En conclusió:

Ha estat un any difícil on veníem d’una pandèmia mundial, amb moltes incerteses de si es podria fer classe 

amb normalitat o no però que mica en mica hem anat augmentant el nombre d’inscrits i també hem aug-

mentat la oferta incloent dos idiomes més.

L’objectiu està en mirar de conservar el nombre d’alumnes i donar més oferta per poder arribar a més gent.

Creiem que ens hem de centrar amb el tema converses doncs és un camp que ens demana el nostre públic 

potencial que sol ser gent ja adulta que els importa més el saber que no pas els títols que això pot comportar.

Intentarem posar de la nostra part per tal ho puguem aconseguir. 
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ESTILL VOICE TRAINING 

amb Helen Rowson

Malgrat que la pandèmia no permetia realitzar els cursos presencialment, un any més hem pogut tirar en-

davant els cursos d’Estill voice training amb la Helen Rowson. És una de les tres úniques instructores que 

actualment poden impartir aquests cursos ofi cials a Espanya.

Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Cada any acaba essent 

molt feixuc el reconeixement d’aquest curs perquè el consideren molt específi c. Aquesta vegada hi vem 

introduir uns petits canvis i el vem enfocar més a docents, incorporant una part d’higiene vocal i com tenir 

cura de la veu i per ara sembla que serà més fàcil d’acreditar.

Vem decidir proposar els cursos on line per segon any consecutiu i realizar-los íntegrament a través del 

zoom. Les classes obertes, en les que els alumnes poden presentar un cas clínic, llegir o cantar, aquest any 

vem decidir que els participants enviarien prèviament una gravació, la visualitzaríem entre tots i es parlarien 

dels aspectes tècnics a millorar.

El nivell I ha tingut 15 alumnes i el Nivell ll n’ha tingut 8.

Excepcionalment , s’ha becat una alumna argentina en ambdós nivells,  reduint-li el cost del curs al 50%, va 

fer la petició, es va valorar la situació econòmica que va presentar i es va resoldre favorablement. 

Malgrat ser un curs de veu en el que cal practicar exercicis concrets individualment i en grup, i que es volia 

aconseguir un clima proper entre l’alumnat, el fet de ser on line no va suposar un problema i el grau de satis-

facció tant dels participants, com de la docent i de les assistents va ser molt elevat. Tot i això la presencialitat 

té un plus, ja que es poden corregir més fàcilment les posicions corporals i la qualitat del so i de les relacions 

personals és inabastanble a través d’una pantalla.

 

MINDFULNESS ALS CENTRES PENITENCIARIS

Projecte de creixement personal i reinserció per a persones internes als centres penitenciaris de Catalunya 

centrat en augmentar els recursos, les capacitats i les habilitats dels participants.

És un programa obert a tots els interns als Centres Penitenciaris, és un programa integrador, dirigit a tothom 

sense cap limitació per raons de sexe, origen, cultura, religió... El programa acull als col.lectius de persones 

amb major risc d’exclusió social; dones, població estrangera, gent gran, col.lectiu LGTBI i persones amb ad-

diccions i consum de tòxic

Els estudis efectuats durant l’any 2019, juntament amb l’aportació dels testimonis dels interns i dels pro-

fessionals que ens han acompanyat en aquest procés, confi rmen l’efi càcia del Mindfulness en la millora de 

l’estrès, l’ansietat, la gestió emocional, la convivència i el benestar en general. Es converteix en una potent 

eina que els permet gestionar les seves pors i regular les seves emocions. Els dona recursos per afrontar el dia 

a dia dins i fora de la presó i la seva reintegració social. Els ha sigut una eina molt valuosa durant el període 

de pandèmia.

El programa de Mindfulness que estem realitzant ha estat especialment dissenyat per a adaptar-se a les 

necessitats dels interns dels CP. El vem iniciar a fi nals del 2018 i l’hem anat adaptant i millorant per fer el 

nombre de sessions òptim per a optimitzar els recursos. Hi col.laboren voluntaris i creem mindlíders perquè 

donin continuïtat al projecte en acabar el programa i durant les vacances. Som de les poques Entitats que 

treballem en el DERT i el DAE (Departament d’Atenció Especial)

Un cop fi nalitzat cada programa inclòs en el SIP-C (Sistema Informàtic Penitenciari Català) els professionals 

han de valorar a cada intern amb el SAM (Sistema d’Avaluació i Motivació continuada dels interns) que els 
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permet arribar abans al 3r grau. Se’ls valora el Rendiment, l’Assistència i l’Actitud. Està considerat ofi cialment 

com a programa de reinserció i rehabilitació. Per a garantir la continuïtat del projecte formem a mindlíders 

perquè segueixin liderant les meditacions un cop ha fi nalitzat el programa.

Cal destacar i agraïr la col·laboració desinteressada de 3 voluntaris que recolzen i assisteixen la tasca que 

desenvolupen els instructors dins els Centres Penitenciaris.

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT

Amb aquesta subvenció portem el projecte de mindfulness i meditació a través de  diferents activitats a 

Brians 1 i Brians 2. Durant el 2021 hem arribat amb diferents intensitats a 344 interns.

El programa de Mindfulness i meditació actualment és 1,5h durant 10 setmanes (sessions), per tant és de 

15h. El temps dedicat a cada intern és molt variat ja que n’hi ha que només assisteixen a una xerrada de 1,5h 

sobre addiccions i d’altres fan el programa de mindfulness i meditació i posteriorment fan el programa de 

seguiment i les meditacions. I alguns fi ns i tot es converteixen en mindliders i tenen assessorarament per a 

realitzar aquesta tasca. Les meditacions han ajudat als interns a superar numbrosos confi naments tancats a 

dins les cel.les aïllats de companys, familiars... Els hi ha sigut molt dur i la meditació els ha ajudat a mantenir 

l’equil.libri emocional.

Malgrat la situació de pandèmia hem pogut complir amb tots els objectius i no hi ha hagut desviacions so-

bre la previsió realitzada. Quan un intern era baixa per algun motiu era substituit per un altre, ja que sempre 

n’hi ha en llista d’espera. D’altra banda quan hi ha hagut confi nament s’han recuperat totes les sessions més 

endavant, canviant en ocasions el dia de la setmana en el què es realitzava la sessió. La valoració dels resul-

tats creiem que és fi ns i tot impactant. Les cartes que escriuen els interns i les seves declaracions mostren 

que aprendre mindfulness i a meditar els hi canvia la vida en positiu, milloren la seva estada en els CP i els 

ajuda a afrontar la realitat o la rehabilitació amb menys angoixa i amb més eines d’autocontrol.

FRAGMENTOS DE TESTIMONIOS DE LOS INTERNOS DE LAS PRISIONES 

“El curso me ha ayudado a relativizar las cosas. En la cárcel, a veces parece que un problema es más grande 

de lo que realmente es porque toda la atmósfera a tu alrededor con discusiones y peleas te afecta.

Desde el primer día, la forma en que Rosa nos habló me calmó. Comencé a notar un cambio que no había 

considerado posible en los últimos seis meses.

El problema que enfrentan muchos reclusos es la impotencia al no saber cómo lidiar con la ira y la desespe-

ración que sentimos. Este es uno de los temas que más valoro personalmente del curso: se ha hablado de 

los sentimientos”

“Uno de los temas importantes que recuerdo es el perdón. Cómo perdonar a los demás y a uno mismo. Aquí 

se nos enseña cómo recuperar el valor que todos tenemos como personas, que no solo somos delincuentes, 

sino mucho más, y esto te libera “
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“La amabilidad hacia uno mismo también ha sido un tema clave del curso. Todos tenemos un valor intrínse-

co solo porque hemos nacido. Recuerdo claramente estas palabras. Para mí, que siempre he vivido con baja 

autoestima, esta frase me ha ayudado a sentirme mejor, más tranquila y con una visión más esperanzadora.

No sabemos qué pasará mañana, el pasado se ha quedado atrás. Pude hacerlo gracias al curso. Solo dese-

aría que este curso pudiera continuar en todas las cárceles, ha sido muy bueno para mí y estoy realmente 

agradecido”

“Me gustaría completar esta maravillosa experiencia agradeciendo a una persona llena de buenas energías, 

tranquilidad, armonía y mucha paz. Ella nos ha dado de una manera muy generosa y pedagógica, todo su 

conocimiento e información y lo hemos adquirido. Espero que esta actividad única continúe para otras 

personas que necesitan experimentar sentimientos de relajación. Gracias por la dedicación que nos has 

brindado y que ahora es parte de esta experiencia de vida”

“Me gustaría agradecerle desde el fondo de mi corazón por la meditación inspiradora y las clases conscien-

tes que me ha brindado. Creo que, sin éstas, durante las últimas 12 semanas, probablemente estaría luchan-

do para soportar el día a día en la prisión. Me has enseñado muchas cosas. La más importante para mí: dejar 

atrás el pasado, perdonarme a mí mismo y a los demás y amarme y ser bondadoso conmigo mismo. Me has 

hecho mentalmente más fuerte, con un estado mental más positivo. Gracias y a tus enseñanzas. Espero que 

otros se benefi cien de estas clases tanto como me han benefi ciado a mi”

“La atención plena representa una metodología consciente y práctica para conocernos en mente y cuerpo, 

logrando así una regulación y un equilibrio de las sensaciones y emociones como la ira, el miedo, la tristeza 

y la alegría. Al lograr este objetivo, puedes tener una vida en armonía y con amor.

Cursos como este son importantes y necesarios y que, con suerte, se seguirán llevando a cabo con el obje-

tivo de contribuir con un grano de arena a la estabilidad emocional del ser humano”

“El loto crece en un pantano sucio y sucio. Con toda la gracia y la compasión, se levanta y se abre para recibir 

el amor incondicional del sol.

En nuestra historia, el pantano es nuestra prisión, la fl or de loto somos nosotros, las enseñanzas de la Aten-

ción Plena son la luz y tu, querido maestro, el sol que nos iluminas a todos y das y das sin esperar recibir nada. 

Muchas gracias y que sigas brillando en estos tiempos en que el mundo lo necesita tanto “

“Bueno, sí, desde mi experiencia, Mindfulness funciona muy bien para dejar la mente en estado de calma. La 

verdad es que solo he hecho estas sesiones en prisión. Anteriormente había hecho yoga, música y un poco 

de relajación en un centro terapéutico y no lo conseguí. 

Ahora desde mi cama me puedo mover a cualquier parte practicando relajación. Es una experiencia que pa-

rece magia, siempre lo hago cuando no puedo dormir, cuando mis emociones giran con una ruleta, cuando 

estoy mal, cuando me sale humo de la cabeza. Gracias maestra por darnos tanta sabiduría”

“Es tan importante aprender a vivir con paciencia, sin exigencias, paso a paso y aceptando la realidad tal y 

como es. Es una fi losofía de vida vista desde la amabilidad.

En mi caso no habría vuelto a este lugar si hubiese conocido antes el Mindfulness, es más, seguramente 

nunca hubiese entrado en prisión. Intento desde mi desconocimiento, con las cuatro reglas que conozco y 

que han transformado por completo mi vida, traspasar estas enseñanzas a mis compañeros. 

Solo puedo decir mil gracias”

Mindfulness i Estill Voice Training
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SUBVENCIÓ DE LA CAIXA

Aquesta subvenció ens ha permès ampliar el nombre de presons de dues hem passat a 5: Brians 1, Brians 2, 

Quatre camins, Joves i Lledoners.

Es realitzaran 16 programes d’un trimestre (18h) simultàniament en 5 presons diferents durant un any. En 

total són 48 programes d’una mitjana de 10 interns per programa. Aproximadament uns 480 interns es po-

dran benefi ciar d’aquest programa. També es realitzaran 2 tallers de Prevenció d’addiccions de 2h cadascun 

a cada un dels CP en els que s’intervindrà. Arribant a uns 150 interns més. Es formaran també uns 10 mindlí-

ders per donar continuïtat al projecte.

Hi haurà 150 interns que només participaran en els tallers de Prevenció de les Addiccions de 2h de durada. 

Les seves opinions, refl exions i testimonis són recollits per a millorar el projecte i per a treure conclusions per 

a realitzar un estudi de l’impacte del Mindfulness en els CP.

Malhauradament tot i haver aconseguit molt bons resultats, haver justifi cat favorablement la subvenció i te-

nir el suport del Departament de la Generalitat i haver presentat fi ns i tot una carta de suport de la Directora 

del Departament no ens han concedit una nova subvenció pel 2022. En aquest cas l’havíem demanat per 

focalitzar-nos en els col.lectius que hem detectat que en tenen més necessitat que són joves i dones.
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A) COMPTE DE RESULTATS 

BALANÇ ECONÒMIC EXERCICI 2021   

 EXERCICI 2021

1. PATRONS 15.321 € 1,2%

2. MECENATGE EMPRESES 6.000 € 0,5%

3.DEPARTAMENT CULTURA / INNOVACIÓ   

4.MATRÍCULES I CURSOS EMPRESES 37.205 € 2,8%

5. INGRESSOS ESTUDIS I ENCÀRRECS 5.424 € 0,4%

6.1 SUBVENCIONS Generalitat 113.184 € 8,7%

6.2 SUBVENCIONS Fundació La Caixa 27.000 € 2,1%

7 APORTACIÓ UAB   

8 INGRESSOS CAN RAMOS 4.560 € 0,3%

9 TAXES I MATRÍCULES  CURSOS   

9.2 Post Grau Mindfulness / Neuroeducació 19.857 € 1,5%

9.3 idiomes 12.253 € 0,9%

9.4 aula docents 26.380 € 2,0%

9.5 OPOS docents 840.973 € 64,4%

9.6 OPOS inspectors 96.800 € 7,4%

10 INGRESSOS AULA A L’ABAST 18.403 € 1,4%

11 INGRESSOS ATENEU UNIVERSITARI   

12 APORTACIONS DIFERIDES   

13 CAN FONT 60.968 € 4,7%

14 MARINETA   

15 ALTRES 195 € 0,0%

16 FINANCERS 10 € 0,0%

17 VIATGES AULA OBERTA   

18 AULS de MUSICA MODERNA 10.297 € 0,8%

19 AULA CALDES   

20 AULA LLIÇA D’AMUNT   

21 AULA DE GRANOLLERS   

22 AULA BARCELONA 10.890 € 0,8%

TOTAL INGRESSOS 1.305.720,7 €  

1. DESPESES DE PERSONAL I GESTIÓ 197.412 € 15,3%

GESTORIA & ADMINISTRACIÓ GENERAL 13.138 € 1,0%

2. DESPESES D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ 614.480 € 47,5%

3. DESPESES DELS PROGRAMES I ESTUDI 224.956 € 17,4%

4. PUBLICACIONS, INTERACTIUS I PUBLICITAT 5.816 € 0,4%

5. ALTRES 23.339 € 1,8%

6 DESPESES CAN RAMOS 22.930 € 1,8%

7 DESPESES CAN RASPALL   

8 CAN FONT 32.273 € 2,5%

9 DESPESES EXTRAORDINÀRIES   

10 DESPESES FINANCERES 1.776 € 0,1%

11 INFRAESTRUCTURA  GENERAL 9.542 € 0,7%

12 AMORTITZACIONS 11.972 € 0,9%

13 VIATGES AULA OBERTA   

14 AUA 10.190 € 0,8%

 126.485 € 9,8%

TOTAL DESPESES 1.294.310 €  

BALANÇ EXERCICI 2021 11.411 €  

  

 FLUX DE CAIXA 23.383 € 1,79%
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El balanç econòmic de 2021 ha generat un resultat positiu de 11.411 €, amb un Cash Flow també positiu de 

23.383 € (1,79%); malgrat el greu impacte que la pandèmia de la covid 19 ha tingut en les matriculacions 

hem aconseguit mantenir els ingressos per damunt del milió d’euros, en concret en 1.305.720,7 €, els quals 

han signifi cat una recuperació signifi cativa respecte als 1.157.822 € de l’exercici 2020. Aquesta tendència de 

resultats positius està consolidada des de l’exercici 2014, amb vuit exercicis continuats, que ens han permès 

recuperar les pèrdues d’exercicis anteriors generant un romanent per tal de poder fi nançar el creixement de 

les activitats amb recursos propis (autofi nançament). 

El titular de l’exercici 2021 seria sens dubte que el 2021 ha estat L’ANY DE LA INCERTESA, doncs la pan-

dèmia en ha obligat a modifi car el format de les activitats durant l’exercici, fi ns i tot en alguns casos com 

l’AUA durant l’any 2021 hagut de modifi car-los més de 5 cops (canvis de presencial a online). Això ha generat 

incertesa en com es realitzarien les activitats, d’altra banda el temor a possibles contagis ha retret les matrí-

cules sobre tot de les activitats presencials. Tot i que es va establir, comunicar i anunciar un protocol covid 

molt estricte, l’impacte ha estat de cansament i conseqüentment de reducció de les matrícules. 

El seguiment del protocol ha estat exemplar i hores d’ara podem remarcar que no tenim cap constància 

que cap alumne, cap docent ni cap treballador de la FUMH hagi contret el Covid dins de les instal·lacions i 

equipaments que fa servir la FUMH.

Aquesta incertesa ens ha acompanyat tot l’exercici 2021 i fi ns i tot s’ha agreujat el primer trimestre del 2022. 

Esperem que la segona part del 2022 sigui més previsible des del punt de vista sanitari.

 

De la distribució dels ingressos cal destacar:

- El capítol amb un impacte més signifi catiu  és la caiguda de les subvencions de la Generalitat, amb un total 

de 113.184 €  en lloc dels 575.000 € previstos en el pressupost. Aquesta caiguda es deu al retard en publicar 

la convocatòria del programa Singulars (publicada l’octubre 2021 en lloc del desembre 2020 que estava 

prevista), i del programa Catalunya Empren no convocada hores d’ara. El desglossament de les subvencions 

de la Generalitat és: 90.000€ del Consolida’t 2021 (80% de 112.500 €), 17.000 € del Departament de Justícia i 

6.100 € de Treball i Afers Socials. 

D’altra banda, cal destacar el fort creixement dels cursos d’OPOS Docents que amb una xifra de 840.973€ ha 

estat molt superior a la pressupostada per aquest exercici, i cal esmentar OPOS Inspectors, nou curs del qual 

ja hem fet dues edicions i amb un import total de 96.800 €.

De la Generalitat, degut a la manca de convocatòries publicades, cal esmentar l’assignació de la subvenció 

de CONSOLIDA’T, donat que és el novè any consecutiu de resolució positiva a favor de la FUMH i amb la 

màxima assignació possible de 4 tècnics.

- L’aula de docents s’ha mantingut estable, amb 46.237 € representa un 3,5% dels ingressos, respecte als 

49.4155 € de l’exercici 2020. Dins de l’aula han millorat les aportacions de (i) l’Escola d’Estiu: hem aconseguit 

per tercer any consecutiu una subvenció de 9500€ per la seva realització amb el reconeixement ofi cial del 

Departament d’Educació, apareixent en el llistat ofi cial d’Escoles d’Estiu del Departament d’Educació, i (ii) els 

nous Postgraus de Mindfulness i de Neuroeducació, que han aportat 19.857 €.
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- Els ingressos del viver d’empreses han reculat fi ns a 4.560 € degut a la baixa de 4 emprenedors que s’han 

vist obligats a tancar o re formular  els seus negocis degut a la covid 19. L’aportació de l’Aula de música mo-

derna i tradicional ha millorat doncs ha aconseguit 10.297 € en lloc del  8.090 € de l’any 2020. Sens dubte 

la implantació estricte del protocol   covid ha permès generar un cert ambient de seguretat als inscrits. 

Representant en conjunt uns ingressos directes aportats per la seu de Can Ramos de 27.110 €  (2,1% dels 

ingressos).

 

- L’Aula d’Empreses s’ha mantingut en els mateixos nivells, 37.205 € respecte als 35.058 € de l’any 2020 com a 

conseqüència directe de l’impacte de la Covid 19 en l’activat de les empreses i dels autònoms. El llançament 

de nous productes/serveis com els Plans d’Igualtat o serveis IN COMPANY ens han de permetre afrontar l’es-

cenari possible de recuperació econòmica del 2022, fent viable millorar notablement els ingressos.

- L’evolució de les activitats de l’AUA i Cursos AUA ha estat un bon exemple de com la pandèmia ens ha 

afectat en el dia a dia de les activitats formatives. Un resum  cronològic ens permet veure aquesta evolució: 

vàrem iniciar el gener 2021 en format presencial, a mitjans del trimestre hivern 2021 vam haver de passar a 

format streaming i vam fi nalitzar en format presencial al maig -juny 2021. 

L’enregistrament de totes les conferències és ja una realitat que s’ha ofert als inscrits, i que ens ha permès 

ampliar l’oferta cultural de l’AUA a totes aquelles persones que no poden ser presents a les conferències 

degut al horari de les mateixes (inici 18.30 h). S’ha demostrat l’encert de la decisió i amb la gran qualitat dels 

ponents del curs, hem pogut fer tot el programa amb una assistència mitjana de 80 persones i amb una 

activitat de visualització de los conferències creixent. De fet aquest curs hem tingut 45 nous inscrits que ha 

compensat amb escreix les baixes degudes en gran part per malaltia. Des de la Junta creiem fermament que 

l’AUA ha posat el seu gra de sorra per normalitzar la vida cultural de la Garriga malgrat que la pandèmia no 

ens ho ha posat fàcil. 

- L’aportació de l’oferta d’idiomes a la Garriga ha assolit la xifra de 12.253 € en lloc dels  9.168 € del 2020, 

trencant l’evolució negativa que havia tingut aquesta activitat els darrers tres anys, tot i que la Covid 19 no 

ens ho ha posat gens fàcil.

 - Can Font ha recuperat fi ns els 60.968 €, xifra prou signifi cativa envers els 54.499 € de l’any anterior. Nova-

ment el fet d’haver hagut passar el 100% de les activitats del format presencial al format online i streaming i 

posteriors limitacions en l’aforament ens ha fet perdre gran nombre de inscrits (gener 2021 desembre 2021). 

La incertesa sobre la possibilitat de retornar al format presencial o no, ens ha llastrat l’evolució de les matrí-

cules durant tot l’any 2021. Tot i així, aquest petit increment del volum d’ingressos amb aquest escenari tan 

difícil, és un resultat positiu i ens dona idea del nivell de confi ança tan elevat que els alumnes depositen en 

l’oferta formativa de Can Font. En aquest punt cal esmentar la magnífi ca feina desenvolupada des de l’equip 

d’Administració de Can Font i del claustre docent, els quals han informat personalment i puntualment als 

alumnes al respecte dels nous formats que hem hagut d’implementar, i els han ajudat a fer el salt tecnològic 

necessari per ser capaços de seguir la formació. Per a l’exercici 2022 caldrà seguir aprofundint en la línia de 

renovació ja iniciada aquest exercici  amb propostes novadores: conferències, master class. píndoles forma-

tives gratuïtes... i amb noves propostes formatives innovadores de curta durada i amb més presència de la 

formació reglada en l’oferta. 

- Per a la seu de Barcelona ha estat un any de reformulació, doncs per fi  s’ha llançat al mercat el Postgrau i el 

Màster en PANORAMA d’Art, coorganitzats amb  l’Institut d’Art del Reial Cercle Artístic. Si bé aquest 2021 ja ha 
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aportat 10.890€ i l’any 2020 només va ser 246 €, caldrà veure com evolucionen les matricules al 2022 i amb 

aquesta base podrem créixer en futurs exercicis.

- A la seu de Caldes, gràcies a la constitució d’una nova Junta de Coordinació amb 9 membres (degut a la 

defunció de la seva coordinadora la Francina Torras), vàrem posar en marxa el cicle de sopars-conferències 

Tast de Lletres el gener 2020, amb la col·laboració de l’IES Manolo Hugué i de les escoles Pies de Caldes. 

Novament degut a la covid19 ens va obligar a paralitzar les activitats a partir de la 3a sessió i fi ns que no 

puguem organitzar sopars no podrem reiniciar el cicle. Com aquesta proposta és molt innovadora, esperem 

que el 2022 ens permeti programar el cicle el més aviat possible. 

Les despeses s’han incrementat proporcionalment dels 1.143.561€ del 2020 fi ns als 1.294.310 € del 2021: 

un 13,2% d’increment. En canvi, els ingressos del 1.157.822 € al 2020 als 1.305.720,7€ del 2021 representen 

un 12,8%. Aquests  increments  han donat com a resultat un ajust en els resultats, que es justifi quen en la 

baixada dels resultats de les subvencions que representen un 46,4% dels ingressos. Les matrícules d’OPOS 

amb una aportació del 64,4% degut a que es van dissenyar totalment online, no s’han vist afectades per la 

baixada de les inscripcions que ha generat la Covid19.

Cal destacar que l’estructura de despeses variables de la FUMH ens ha permès mantenir el resultat positiu, 

com es veu en  les despeses contingudes, la qual cosa ens ha ajudat a tenir un exercici amb resultats equili-

brat (cash fl ow positiu fi ns un 1,79%). Sens dubte això ha estat possible gràcies a tres factors:

- en primer lloc, l’elevat volum dels ingressos del programa d’OPOS, del nou Programa de Mindfulness per 

als centres penitenciaris, així com l’evolució positiva de la formació del docents amb els nous postgraus 

Neuroeducació i Mindfulness.

- en segon lloc, l’estructura de despeses variables de la FUMH ha permès controlar  les depeses variables del 

83,7%, que d’altra manera hauria estat impossible de tancar un exercici amb resultats positius.

- i en tercer lloc i el més important, l’esforç de tot el personal de la FUMH, que amb una estructura només 

del 16,3% han fet possible afrontar un ingressos d’1,3 milió de euros. Vull destacar la seva dedicació, doncs 

malgrat les incerteses sempre han respòs a les necessitats de la FUMH.

Degut a la reubicació dels espais  a Can Ramos, aquest any hem pogut gaudir de una estructura física més 

coherent, facilitadora i adient. Malgrat les difi cultats anteriorment explicades d’aquest exercici,  hem pogut 

acabar de resoldre diverses mancances que feia molt temps que teníem pendents, com:

-tenir tots els pagaments al corrent, ja siguin de proveïdors, com de docents i del personal de la FUMH. 

-posar en marxa el nou logo i nova pàgina web, dins del programa de difusió nova imatge de la FUMH.

-fi nançar el llançament d’activitats com Postgraus de Neuroeducació i Mindfulness,  Panorama d’Art (Post-

grau i Màster) i nou Postgrau Construcció de la identitat artística. 

             

       

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 assolint resultats econòmics positius. 
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Comparativament amb altres exercicis el resultat és malgrat les difi cultats de la pandèmia positiu, amb un 

rendiment net del 1,79% encara que per sota dels exercicis anteriors tot i el fort canvi en el mix dels ingres-

sos soferts especialment en les subvencions en aquest exercici, tal i com s’ha explicat amb deteniment en 

el capítol anterior.

Seguim mantenint una elevada diversifi cació de les fonts d’ingrés amb 11 tipologies d’activitats i això és 

molt positiu; cal incidir però en l’elevat risc de concentració dels ingressos en el programa OPOS.CAT (64,4%) 

Per tant cal aprofundir immediatament en incrementar els ingressos per:

l’Aula d’Empreses,

activitats culturals,

programes propis com la Càtedra d’Economia circular,

formació de docents,

nous programes formatius de Postgraus i Màsters

cercar altres vies de subvencions i ajuts com la Fundació La Caixa o Territorios Solidarios BBVA o Emprenedo-

res del Banc de Santander.

Tots ells activitats i/o àmbits on podem assolir posicions d’avantatge competitiva i ser un referent. 

L’estructura de costos variables ens ha permès compassar les despeses de personal amb els ingressos, com 

ja s’ha dit, durant l’exercici 2021 s’ha incrementat la inversió en personal de suport per a tots el programes 

i molt especialment per als programes de subvencions de la Generalitat. Malgrat tot encara un 16,3% 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.

C) BALANÇ DE SITUACIÓ

El balanç de situació al fi nal de l’exercici 2021 ha estat de:

El balanç de situació afl ora un rati de capita-

lització del 64,4%, el qual és molt positiu (so-

bretot degut als benefi cis acumulats com a 

reserves) i que s’explica perquè hem pogut 

desenvolupar les activitats i programes amb 

fi nançament propi. No tenim cap tipus d’en-

deutament a llarg termini (Passiu no corrent).

El fons de maniobra segueix sent positiu: 

260.570€, degut a que la Generalitat ha com-

plert amb els terminis de pagaments de les 

bestretes de les subvencions que són el 80% 

(NO AMB ELS BALANÇOS DE PAGAMENT DE 

LES SUBVENCIONS 20%, que no comptabi-

litzem com un ingrés ni un dret fi ns el seu 

ingrés després de la justifi cació), i sobre tot 

perquè la formació del postgrau i d’OPOS.CAT 

han generat un fl ux de tresoreria positiu. 
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Malgrat que el rati d’endeutament és molt baix (un 35,6%), la qualitat del deute (184.535,81€) és molt baixa, 

donat que tot és a curt termini. Seguim utilitzant eines de fi nançament com el fi nançament per a proveïdors, 

sobretot dels Postgraus i OPOS.CAT. Aquest fi nançament 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 fi nals del curs 

següent (maig - juny). 

Aquesta estructura de Balanç de Situació difi culta l’accés de la FUMH per disposar de crèdit amb entitats 

fi nanceres, a llarg termini, donat que l’Actiu no corrent (Fix) és només de 73.203,41€. Aquest patrimoni se-

gueix sent molt dèbil, i ens força a fi nançar-nos mitjançant la rendibilitat de les activitats, essent crític assolir 

un increment del volum de les activitats i sent més que mai molt curosos en el control de les despeses i 

rendibilitat de cada activitat, de forma i manera que ens puguem fi nançar tant sols amb el cash fl ow generat. 

Exercici Actiu no corrent  Ingressos Rati rotació actius no corrents

2015 81.494 € 518.607 € 6,36

2016 72.135 € 860.531 € 11,90

2017 109.616 € 1.673.919 € 15,27

2018 97.830 € 1.203.244 € 12,30

2019 97.148 € 1.414.713 € 14,56

2020 85.644 € 1.157.822 € 13,52

2021 73.203 € 1.305.721 € 17,14

Malgrat el baix resultat assolit el mix de les vendes amb pagaments del SOC, del Departament de Justícia 

(bestreta a 1 any) i OPOS.cat han permès que el romanent de fi nançament hagi millorat, com indica l’incre-

ment del Fons de Maniobra, des dels 17.584,80€ del 2014 i els 36.894,11€ del 2015 fi ns els 81.478€ del 2016, 

els 176.630€ del 2018, els 198.886€ del 2019, els 236.744€ del 2020 i els 260.570€ del 2021.

Cal seguir treballant en les decisions que permetin millorar l’estructura de fi nançament per tal d’aconseguir 

modifi car el fi nançament de la FUMH. En aquesta línia, es necessari incrementar els actius de la FUMH i es-

tructurar una eina de fi nançament estable. De fet durant  l’any 2021 s’ha aconseguit signar una pòlissa de 

crèdit de 150.000€ (sense necessitat de presentar avals) i no hem hagut de disposar de cap import en tot 

l’exercici 2021, la qual cosa vol dir que ens seguim autofi nançant les activitats.
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D) ESTATS DE CANVIS PATRIMONI NET (MASSES PATRIMONIALS)

L’anàlisi de canvis patrimonials durant l’exercici 2021 ha resultat:

L’evolució de les masses patrimonials indica una tendència consolidada durant els darrers 8 anys de fi nançar 

el creixement de la xifra de gir econòmic amb endeutament de proveïdors, com a conseqüència de disposar 

del Postgrau, el programa OPOS.CAT i de la formació a docents d’Escola d’Estiu, i amb els resultats positius 

dels exercicis (Patrimoni net), la qual cosa és una estratègia de salut fi nancera degut al baix risc que compor-

ta, però que difi culta en gran part la gestió de la tresoreria i la gestió dels equips humans.    

Els programes de la Generalitat ens obliguen a fi nançar les activitats (la major part despeses fi nalistes com 

ANÀLISI EVOLUCIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ  2021     data: 28 de juny 2022  

             
          2018   2019   2020   2021  
               
ACTIU   818.608,58 €  507.014,40 €  583.652,71 €  518.336,16 €  
  ACTIU NO CORRENT  97.830,25 €  97.148,13 €  85.644,77 €  73.203,41 €  
   INMOBILITZAT INMATERIAL 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

   
INMOBILITZAT 
MATERIAL  94.830,25 €  94.148,13 €  82.175,77 €  70.203,41 €  

   INVERSIONS FINANCERES  3.000,00 €  3.000,00 €  3.469,00 €  3.000,00 €  
               

  
ACTIU 
CORRENT   720.778,33 €  409.866,27 €  498.007,94 €  445.132,75 €  

   ESTOCS   8.536,57 €  9.971,69 €  6.679,23 €  9.840,19 €  
   DEUTORS   98.865,33 €  106.626,51 €  40.691,21 €  97.462,52 €  
   EFECTIU   613.376,43 €  293.268,07 €  450.637,50 €  337.830,04 €  
               
PASSIU   818.608,58 €  507.014,40 €  583.652,71 €  518.336,16 €  
  PATRIMONI NET   274.460,53 €  308.128,37 €  322.388,87 €  333.800,35 €  
   CAPITAL    27.000,00 €  27.000,00 €  27.000,00 €  27.000,00 €  
   RESULTADOS    247.460,53 €  281.128,37 €  295.388,87 €  306.800,35 €  
               
  PASSIU  NO CORRENT  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  
               
  PASSIU CORRENT  544.148,05 €  198.886,03 €  261.263,84 €  184.535,81 €  
   PROVISIONS   480.716,24 €  90.000,00 €  150.241,68 €  126.485,10 €  
   DEUTES CURT TERMINI   13.852,24 €  9.426,49 €  8.453,70 €  14.921,80 €  
   CREDITORS   49.579,57 €  99.459,54 €  102.568,46 €  43.128,91 €  
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salaris). Els pagaments de bestretes (normalment del 80%) solen complir-se en un termini de 6 mesos du-

rant els quals cal fi nançar les activitats per avançat amb pòlisses de crèdit. Els programes de la Generalitat 

generen sobre tot una activitat socialment reconeguda, i en termes fi nancers generen ingressos i rendibilitat 

(encara que creen tensions en la tresoreria).

Per al futur caldrà seguir en la línia d’aprofundir en el creixement focalitzat amb activitats formatives per da-

munt de les subvencions de la Generalitat. Les activitats formatives que s’autofi nancen, com són Postgraus 

i Màsters o bé OPOS.CAT o Escola d’Estiu, generen ingressos, rendibilitat i tresoreria, donat que els inscrits 

paguen la matrícula a l’inici dels cursos. 

E) ESTATS DE FLUX  D’EFECTIUS

L’anàlisi d’estat de fl ux d’efectius durant l’exercici 2021 ha resultat:  

   

  

Com ja va sent habitual, els darreres exercicis el fi nançament de les activitats s’ha suportat  mitjançant el 

deute amb proveïdors que s’ha reduït doncs en 76.728€, degut als mix de pagament OPOS i que hem avan-

çat activitats de subvencions de la Generalitat provinent com s’ha exposat anteriorment d’OPOS.CAT i del 

Postgrau de Direcció de Centres, així com dels benefi cis de l’exercici 11.411.5€. Els Actius en efectiu s’han redu-

ït com ja s’ha explicat en capítols anteriors, pel fet que els programes del SOC s’han cobrat a mitjans del 2022.

Aquest fi nançament s’ha invertit majoritàriament en fi nançar inversions (rehabilitació de Can Ramos) i en fer 

front als futurs ingressos per pagaments dels programes de la Generalitat.
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F) COMPARATIU PRESSUPOST EXERCICI 2021 

 



65

La diferència més signifi cativa respecte al pressupost està en les subvencions del Departament d’Empresa 

i Ocupació, 491.610€. Com sempre 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 per al futur 

un cop verifi cades les actuacions (normalment al cap de 3-4 anys de fi nalitzar el programa). Gran part de les 

subvencions s’han cobrat durant el primer trimestre del 2022.

 

La diferència també signifi cativa respecte al pressupost però en positiu ha estat en els cursos i matrícules, 

amb una diferència de 252.611€ respecte al pressupost, generat pel nou programa de preparació a les opo-

sicions de secundària OPOS.CAT i el nou curs OPOS Inspectors (com ja s’ha explicat). 

Esperem que la pandèmia de la covid 19 sigui defi nitivament el passat i puguem reprendre amb total nor-

malitat les activitats de la FUMH, tot i que el format online és una realitat que ha vingut, s’ha consolidat i 

segurament formarà part del percentatge que els alumnes desitgin de l’oferta formativa de la FUMH.

Jordi Salayet i Garcia
Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà

La Garriga, 28 de juny 2022


