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Direcció

Jordi Salayet,
Director

6

El 2019 ha estat per a la FUMH un any amb una evolució especial, amb la gran sorpresa i per tant
inesperada, de la voluntat de denúncia del conveni per part de l’Ajuntament de la Garriga, la qual
cosa ens han fet canviar i modiﬁcar totes les activitats i ens ha fet replantejar-nos la focalització de
l’equip.
El conveni signat el 2015 era un conveni estable de suport i col·laboració des de feia 15 anys que va
aturar la seva continuïtat natural de forma abrupta; això va signiﬁcar haver de deixar els espais de
què disposàvem a Can Raspall i haver de preveure el possible trasllat de les aules, i Administració i
Direcció a la seu de Can Ramos amb la diﬁcultat que això representava. Malgrat tot hem aconseguit
continuar oferint espais per a la formació i la cultura.
Gran part de la sorpresa ja ha estat assimilada i resolta. Tot això ha estat possible gràcies al personal
de la FUMH, als docents, alumnes, socis i voluntaris, que ens han fet costat en uns moment gents
fàcils. En aquest sentit vull tenir un record molt especial per als membres de l’Aula de la Universitat
a l’Abast (AUA) que ens han deixat aquest dies, en especial personalitzat en la Conxita Bargalló, a la
que consideràvem Alumna d’Honor de l’AUA.
Malgrat aquestes incerteses hem augmentat el nombre d’activitats tot i que amb menys alumnes:
7500 alumnes s’han inscrit a les accions formatives, tant en format presencial com a activitats online:
• Nou curs AUA
• Tres trimestres de Cursos AUA
• Hem llançat dues Càtedres noves: Economia Circular i Educació; Dos Postgraus: Panorama
d’Art i Direcció de Centres educatius (750 hores) i el Master Panorama d’Art (1500 hores)
• Hem renovat la conﬁança amb el SOC per als programes Singulars (Jobelogis i Jobecom), Catalunya Emprèn i Consolida’t
• Escola d’estiu per a docents (287 alumnes) part online i part presencial amb subvenció per
primer cop a la història de la FUMH del Departament d’Educació
• Formació OPOS.CAT a tota Catalunya
• La licitació de Can Font per tres anys més
• Aula de Música
• Nou cicle de conferències a Caldes de Montbui...
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L’organigrama actual presenta 4 àmbits d’activitats de la FUMH, que són:

La diversiﬁcació d’activitats ens ha permès diversiﬁcar alhora el risc amb un any de grans canvis
en la composició dels ingressos, com hem explicat anteriorment, i assolir malgrat tot un resultat
positiu, gràcies a un volum d’ingressos de 1,5 milions d’euros i al creixement fort en el gir econòmic
de la FUMH, especialment de dos àmbits: Programes de formació per a docents i Ocupació i desenvolupament empresarial, sense oblidar les altres activitats que conﬁguren 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 que representen una aportació aproximada de uns 650K€ per fer 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, Egara Formació de Terrassa, e Granollers, Mataró In, Escoles Pies de Mataró, Protectora d’animals de Mataró, i els Ajuntaments del Masnou, Arenys de Munt, Sant Feliu de Codines,
Premià de Dalt, Arenys de Mar, Aiguafreda, Bigues i Riells, Manresa... Aquesta línia d’actuació és molt
important per al futur de la FUMH: cal que ens associem amb entitats amb les quals compartim
objectius i valors si volem incrementar l’abast de les accions que puguem fer en el territori.
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L’esforç en el llançament continuat de noves activitats i de recerca de col·laboracions ens han de
permetre ser optimistes en l’evolució de la FUMH, visualitzant un exercici 2020 amb una millora de
la implicació de la FUMH en el seu entorn més proper.
El futur macroeconòmic del nostre entorn s’albirà que pivotarà sobre tres eixos estratègics, els quals
marcaran i deﬁniran les necessitats de formació de la nostra societat. Aquest eixos seran:
• la digitalització de les nostres vides, de les empreses on treballem, de les entitats públiques i privades on ens relacionem... Han entrat deﬁnitivament en el nostre dia a dia, paraules com: whatsapp, twitter, indústria 4.0, Zoom, Youtube, uberització dels models de negoci, entorns cloud,
internet de les coses, google life... que han deixat de ser projectes per a convertir-se en realitats.
• l’economia circular (dissenyar, reduir, reciclar, reutilitzar...), on cada cop serà més necessari que
el ciutadà sigui conscient no només del què consumeix, sinó també dels residus que genera
aquest consum (disseny, fabricació, ús i reciclatge). Això provocarà un canvi de mentalitat a
nivell ciutadà, i també de les empreses i de les entitats.
• la globalització convertirà deﬁnitivament el nostre entorn en un entorn global, en el qual
cada cop s’intensiﬁcaran més els moviments de coneixements, de persones (globalització) i
de capitals.
El futur de la FUMH no està exempt d’incerteses, dubtes i sorpreses com deia al principi i com no
podria ser d’una altra manera, pels moments tan especials que estem vivint tots plegats (estem immersos en una crisi general a tots nivells: crisi econòmica, crisi sanitària, crisi política amb la possible
aplicació del 155, crisi social, crisi del sistema educatiu, crisi climàtica...), però que alhora són també
moments que paradoxalment generen una enorme il·lusió i esperança de disposar d’un escenari i
d’estructures de govern més adients per a l’Educació i la Cultura.
Amb el convenciment i 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, al capdavant de
tots ells el nostre amic i fundador en Santi Cucurella.
Jordi Salayet Garcia
Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà
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Aula Oberta

Ana González,
Coordinadora Aula Oberta

Sortides culturals 2019, des de fa 6 anys venim organitzant sortides culturals a exposicions
que considerem de interès pels nostres alumnes d’història de l’art de la FUMH:
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Aula Oberta - Sortides Culturals
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Sortides de la Universitat al carrer.
Cicle iniciat el 2018 i que aquest any 2019 hem
continuat amb una sortida programada, el passat
mes de març al museu de les ruïnes d’Empúries, a
la població de Castelló d’Empúries.

Sortides culturals 2019.
S’ha programat i realitzat 10 sortides, amb un total de 182 assistents, i el cicle de la Universitat al
carrer una sortida amb un total de 25 assistents
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Programa Singulars “JOBeLOGIS”
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Susana Díaz,
Responsable del projecte

14

La coordinació del Programa s’ha portat a terme per una persona tècnica que han desenvolupat el
procediments i els terminis de cada una de les fases del procés del programa. D’aquesta manera, s’establien unes pautes de funcionament i acompliment d’objectius per tal que els usuaris del programa
poguessin avançar en el seu acompanyament de forma ﬂuida.
Mitjançant reunions setmanals o quinzenals depenent de la fase en la que ens trobéssim amb l’equip
complert per cada punt d’actuació, i amb diverses trobades en els punts d’atenció dels tècnics, s’ha
aconseguit treballar de forma pautada per tal d’acomplir tots els objectius marcats de de l’inici per
l’entitat.
També s’han establert reunions entre tècnics de diferents punts d’actuació, per tal d’intercanviar idees,
coneixements i dubtes.
D’altra banda, la coordinació amb la resta d’agrupades ha estat molt ﬂuida i comunicativa. Ens ha
servit a totes les entitats participants per poder intercanviar experiències, ja que totes les entitats que
hem estat en el projecte teníem experiència en diferents camps. Això ha fet que tinguéssim un equip
interdisciplinar on es podien superar els punts febles amb l’expertesa dels que gaudien de coneixement en aquells temes.
En global, l’execució del programa la valorem de forma molt positiva, degut a que hem desenvolupat
el programa d’una forma amb un alt nivell de participació i aprenentatge en les sessions amb els joves.
Ha estat molt útil poder realitzar sessions que enfortien les competències dels joves i poder realitzar
formacions per tal d’oferir un camí a seguir pels usuaris del programa.
El programa Integrals dona possibilitats per a treballar les competències de base, transversals i tecnicoprofessionals amb els joves.
Les tutories reforcen els objectius marcats del full de ruta i estructura l’actitud del jove per assolir
aquests objectius.
Les visites d’empresa i rols socials connecten amb els interessos dels joves i reforça la visió del seu
objectiu professional.
La formació a mida i els CPs detectats dels interessos i motivacions del grup de joves permet construir
una formació especíﬁca pel grup de joves i la seva assistència a les sessions és constant
Memòria JOBeLOGIS en document adjunt.
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Programa Singulars “JOBeCOMM”
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Susana Díaz,
Responsable del projecte
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La coordinació del Programa s’ha portat a terme per una persona tècnica que han desenvolupat el procediments i els terminis de cada una de les fases del procés del programa. D’aquesta manera, s’establien unes
pautes de funcionament i acompliment d’objectius per tal que els usuaris del programa poguessin avançar en
el seu acompanyament de forma ﬂuida.
Mitjançant reunions setmanals o quinzenals depenent de la fase en la que ens trobéssim amb l’equip complert
per cada punt d’actuació, i amb diverses trobades en els punts d’atenció dels tècnics, s’ha aconseguit treballar
de forma pautada per tal d’acomplir tots els objectius marcats de de l’inici per l’entitat.
També s’han establert reunions entre tècnics de diferents punts d’actuació, per tal d’intercanviar idees, coneixements i dubtes.
D’altra banda, la coordinació amb la resta d’agrupades ha estat molt ﬂuida i comunicativa. Ens ha servit a totes
les entitats participants per poder intercanviar experiències, ja que totes les entitats que hem estat en el projecte teníem experiència en diferents camps. Això ha fet que tinguéssim un equip interdisciplinar on es podien
superar els punts febles amb l’expertesa dels que gaudien de coneixement en aquells temes.
En global, l’execució del programa la valorem de forma molt positiva, degut a que hem desenvolupat el programa d’una forma amb un alt nivell de participació i aprenentatge en les sessions amb els joves. Ha estat molt útil
poder realitzar sessions que enfortien les competències dels joves i poder realitzar formacions per tal d’oferir un
camí a seguir pels usuaris del programa.
El programa Integrals dona possibilitats per a treballar les competències de base, transversals i tecnico-professionals amb els joves.
Les tutories reforcen els objectius marcats del full de ruta i estructura l’actitud del jove per assolir aquests objectius.
Les visites d’empresa i rols socials connecten amb els interessos dels joves i reforça la visió del seu objectiu
professional.
La formació a mida i els CPs detectats dels interessos i motivacions del grup de joves permet construir una
formació especíﬁca pel grup de joves i la seva assistència a les sessions és constant.
Memòria JOBeCOMM en document adjunt.
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Projecte Consolida’t 2019
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Susana Díaz,
Responsable del projecte
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PROGRAMA DESENVOLUPAT
El programa s’ha desenvolupat dintre del que s’emmarca en l’ordre TF/267/2016 de 10 d’octubre
de 2016 i te com a objectiu la formació en gestió empresarial i assessorament personalitzat per a
la consolidació dels negocis de les persones treballadores autònomes i també d’aquelles persones
que han cessat la seva activitat com autònomes i que estan inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest any han participat al programa 72 persones.
PERSONAL CONSULTOR I DOCENT
Per a desenvolupar el programa es va comptar amb 4 persones assessores que complien amb els
requisits de formació i experiència demandades.
Les funcions del personal assessor inclouen la impartició de les sessions grupals Inicials i les sessions obligatòries del programa.
Quant al personal docent, aquest també va ser seleccionat atenent als perﬁls reﬂectits a la mateixa ordre. La majoria del personal assessor són professionals que ja han realitzat amb nosaltres el
programa els anys anteriors. Tos ells són persones expertes en cada un dels àmbits formatius que
s’ofereix en cada una d eles 9 píndoles optatives presencials.
DADES SOCIOECONÒMIQUES
L’edició d’aquest any del programa ha comptat amb 72 persones assessorades que han realitzat
formació
De les 72 persones participants als programa, el 42% van ser homes (30) i el 58% van ser dones (42),
pel que aquest any vam tenir una participació majoritària de dones.
CONCLUSIONS, BONES PRÀCTIQUES I ASPECTES A MILLORAR
Tot i que el grau de satisfacció dels usuaris és alt, durant l’execució del programa es detecten àrees
de millora.
Un aspecte bàsic en la gestió empresarial és l’anàlisi de les dades que ens permeti prendre decisions objectives. Una eina que facilita l’anàlisi de les dades és el full de càlcul. Hi ha persones assessorades que no disposen d’eines o tenen formació bàsica en excel, cosa que fa que en algunes
formacions o durant els assessoraments individuals, els hi costi seguir el ritme i ho puguin aplicar
posteriorment als seus negocis. Per tal de poder millorar en aquest aspecte, de cara a la nova edició
crearem materials per a les persones assessorades que els hi facilitin les gestions (fulls de càlcul ja
formulats on es puguin veure els resultats incorporant les dades, etc)
Com cada edició, també ens trobem a persones assessorades que demanen una continuïtat/seguiment durant els mesos posteriors a la ﬁnalització del programa.
Memòria completa de Consolida’t en documents adjunts
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Reravera 2019

Memòria 2019
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Per cinquè any consecutiu programem aquest cicle d’activitats dedicades al Montseny, aquest any
en concret esta dedicat a les herbes remeieres.
Un total de 128 assistents cada any comptem amb més públic que s’acosta a les activitats del programa,
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Aula de la Universitat a l’Abast

Memòria 2019

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.
Per 15é any consecutiu, es programen 34 conferències al teatre Patronat de la Garriga
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Cicles de Conferències:
gener
8
MÚSICA-SARDANA - La sardana: invenció d’un gènere simfònic.
Joaquim Rabaseda. Musicòleg.
15

LITERATURA - La nena que volia dibuixar. Petits records de postguerra.
Roser Capdevila. Dibuixant i escriptora.

22

PERIODISME - El genocidi a Armènia. Xavier Moret. Periodista.

29

HUMANITATS - Un món ple de bones notícies. Salvador Cardús. Sociòleg.

febrer
5
IV MEMORIAL SANTI CUCURELLA - Salut mental: debilitats i fortaleses.
Joan Cruells. Psiquiatre.
12

IV MEMORIAL SANTI CUCURELLA - La ciència; com ens ajuda en el dia a dia.
Jordi Portabella. Biòleg.

19

IV MEMORIAL SANTI CUCURELLA - Teixint l’educació. Montse Guri. Pedagoga.

26

IV MEMORIAL SANTI CUCURELLA - Política i periodisme. Jordi Barbeta. Periodista.

març
5
ÈTICA MÈDICA - Discriminació per edat. Felipe Solsona. Metge.
12

SOCIOLOGIA - Realitat i reptes del 3r sector. Rafael Ruíz de Gauna. Biòleg.

19

LITERATURA - Mossèn Cinto Verdaguer. Anna Maluquer. Rapsoda.

26

EUROPA - Present i futur d’Europa. Salvador Jover. Economista.
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abril
2
MIGRACIÓ. Les migracions entre Àfrica i Europa. Pau Baizán. Sociòleg.
9

GRAFOLOGIA. La ciència de la grafologia: història i utilitats judicials.
Magda Aranda. Grafòloga.

30

MÚSICA. Fidelio, l’òpera que uneix Mozart amb Wagner. Jordi Maddaleno. Musicòleg.

maig.
7
MEDICINA. Trasplantament d’òrgans. Lluís Guirado. Nefròleg.
14

ECONOMIA. El futur del paper moneda. Les criptomònades.
Víctor Garcia. Prof. d’inf. multimèdia i telecomun. UOC.

21

ECONOMIA. Globalización, desigualdad y democracia, un dilema sin solución.
Jesús Palau. ESADE MBA.

28

POESIA. Per què un crepuscle? Matilde Nuri. Escriptora.

juny
4
FESTES TRADICIONALS. La Patum de Berga. Albert Rumbo. Historiador.
11

FILOSOFIA. Tres tòpics que cal desfer abans de fer loso a. Nemrod Carrasco. Filòsof.

18

MÚSICA. Tosca de Puccini. Pol Avinyó. Musicòleg.

24

octubre
1

PUBLICITAT. La creativitat. Lluís Bassat. Dr. Honoris Causa per la Facultad de Comunicación
y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid.
INAUGURACIÓ CURS 2019 – 2020. ENTRADA LLIURE

8

SOCIOLOGIA. La humana-democràcia. Súbdits o ciutadans.
Robert Plana. Doctor en Física.

15

FILOSOFIA. El Fileb de Plató. Un diàleg sobre la vida bona.
Maria Arquer. Llicenciada en Filosoﬁa.

22

HISTÒRIA. La història en clau de dona. Jordi Pisa. Historiador.

29

MALALTIES MENTALS. L’estigma en la salut mental. Jordi Gómez i Marta Jover. Filòsof i
Treballadora social.

novembre
5

RERAVERA. Flors a la tardor. Mireia Teixidó. Tècnica en Jardineria.

12

RERAVERA. Plantes Remeieres del Montseny. Àngels Bonet. Etnobotànica. Farmacèutica.

19

RERAVERA. El retorn de l’ós als Pirineus. Qüestió de país. Pol Guardis. Tècnic forestal.

26

RERAVERA. Els robots ens faran humans. Mercè Company. Escriptora.

desembre
3

MÚSICA. Si la batuta no fa soroll, què fa el director d’orquestra? Quique Roca. Professor
de piano, viola, harmonia i llenguatge musical. Director d’orquestra i de diverses corals.

10

MÚSICA. El rock i l’avantguarda musical. Josep Maria Roger. Músic.

17

MÚSICA. Salzburg i Leopold Mozart. Joan Vives. Flautista de bec, professor d’història de la
música i divulgador musical.
25
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Cursos de l’Aula de la Universitat a l’Abast

Maria Coma
Coordinació Aula de Música
ART, FILOSOFIA, SALUT I MÚSICA
Hivern
Història de la música. Els gèneres musicals a través de la història. Quique Roca.
Dates: 14, 21, 28 de gener, 4, 11, 18 i 25 de febrer i 11, 18 i 25 de març.
Salut. Com funciona el cos humà. Felipe Solsona.
Dates:16, 23 i 30 de gener, 13, 20 i 27 de febrer i 6, 13, 20 i 27 de març.
Història de l’Art. Història de l’art del món clàssic: Grècia. Anna Gonzalez.
Dates: 14, 21, 28 de gener, 4, 11, 18 i 25 de febrer i 11, 18 i 25 de març.
Filoso a. L’albada del pensament. Joan Carles Gómez.
Dates: 19, 26 de gener, 2, 9, 16 i 23 de febrer i 2, 9, 16 i 30 de març.
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Primavera
Història de la música. Els gèneres musicals a través de la història. Quique Roca.
Dates: 1, 8 i 29 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig, 3, 10 i 17 de juny
Salut. Les malalties més freqüents. Felipe Solsona.
Dates: 3, 10 d’abril, 8, 15, 22 i 29 de maig, 5, 12,1 9 i 26 de juny.
Història de l’Art. Història de l’art del món clàssic: Roma. Anna Gonzalez.
Dates: 1, 8 i 29 d’abril, 6,13 i 20 de maig, 3, 10, 17 i 25 de juny.
Filoso a. Sòcrates, Plató i Aristòtil. Maria Arquer.
Dates: 6, 13 d’abril, 4, 11, 18 i 25 de maig, 1, 8, 15 i 22 de juny.
Tardor
Història de la música. Els gèneres musicals a través de la historia. Quique Roca
Dates: 7, 14, 21 i 28 octubre, 4, 11, 18 i 25 novembre, 2 i 9 desembre.
Història general. Història de la Garriga contemporània. Coordinació: Joan Garriga.
Dates: 10, 17, 24 i 31 octubre, 7, 14, 21 i 28 novembre, 12 i 19 desembre.
Filoso a. Aristòtil i la loso a hel·lenística. Maria Arquer
Dates: 28 setembre, 5, 19 i 26 octubre, 9,1 6, 23 i 30 novembre, 14 i 21 desembre.
Salut. Les claus d’una vida saludable. Felipe Solsona.
Dates: 9, 16, 23 i 30 octubre, 6, 13, 20 i 27 novembre, 4 i 11 desembre.
Història de l’Art. Art bizantí. Anna Gonzalez
Dates: 7, 14, 21 i 28 octubre, 4, 11, 18 i 25 novembre, 2 i 9 desembre.
Història de l’Art. El món antic: Mesopotàmia. Anna Gonzalez
Dates: 10, 17, 24 i 31 octubre, 7, 14, 21 i 28 novembre, 12 i 19 desembre

27

Tribuna Universitària
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Josep Maria Torres
Coordinador Tribuna Universitària de la FUMH
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Tribuna Universitària, aquest 2019 hem programat 2 sessions: Chakir el Homrani amb un total de
45 assistents i en Josep Mateu Negre que ﬁnalment no es va poder desenvolupar al coincidir amb
la campanya per les eleccions.

Tres escenaris de futur per al treball a Catalunya
Chakir el Homrani,
Conseller de Treball, Afers Socials i Families.
Divendres 22 de març a les 20.30 h.
Restaurant el Cafè del Casino de la Garriga

La transformació de la mobilitat, reptes i oportunitats
Josep Mateu Negre, President del RACC
Divendres 31 de maig a les 20.30 h.
Restaurant la Cabanya de la Garriga
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Aula Permanent d’Educació
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Meritxell Coma,
Coordinadora Aula Permanent d’Educació

30

Escola d’estiu 2019 per a docents
modalitat formació presencial, anomenada “Escola d’Estiu Saligarda“,
amb una oferta ampliada a 29 cursos presencials a la Garriga, entre la
primera i la segona setmana de juliol.
És de destacar que aquest any per
primer cop hem arribar a un acord
amb el IES Vil·la Romana de la Garriga per desenvolupar un nombre
important de les accions formatives
programades en les seves aules.
Escola d’estiu per docents, modalitat
on line, amb una oferta de 14 cursos
telemàtics, durant tot el mes de juliol
i agost.

- Escola d’estiu per a docents modalitat formació presencial, anomenada
“Escola d’Estiu Saligarda“, s’han realitzat 10 cursos amb un total de 105
alumnes.

- Escola d’estiu per a docents, modalitat on line, s`han realitzat 7 cursos
telemàtics amb una inscripció de 52
alumnes.
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Aula Permanent d’Educació

Memòria 2019

Escola d’Estiu per a Docents 2019 - Imatges edició presencial
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Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font

Memòria 2019

Jordi Rispa,
Coordinador Centre d’Art i Noves Tecnologies CAN FONT
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Activitats formatives, culturals i lúdiques
Al setembre s’ha confeccionat un desplegable, com cada any. Al gener s’ha fet activitats noves i
nova promoció de les antigues a les quals es poguessin matricular. Aquesta promoció es va fer via
Internet i per enviaments de correus electrònics als alumnes i interessats d’altres anys. En el primer
s’han publicitat 52 cursos, entre grups o cursos diferents i 24 cursos a la promoció de primavera,
entre cursos i grups de cada curs.
Seguint la tònica d’aquests últims anys, a l’octubre s’han obert la majoria de cursos presentats.
Dels cursos per a joves no s’ha pogut realitzar cap dels oferts.
En l’apartat infantil, es va obrir el curs de pintura i dibuix infantil dels divendres que té molt bona
acollida entre els nens i els pares i ha augmentat el nombre de participants. També s’ha de destacar
el curs de cuina per a nens i pares que amb l’assistència de 10 parelles (nen, pare) ha obtingut una
molt bona acollida i satisfacció per part dels assistents.
Les matèries d’idiomes han tingut un resultat discret però satisfactori dins de la tònica de retrocés
en l’alumnat d’aquesta disciplina. Hem decidit obrir el primer nivell d’anglès encara que la participació ha estat per sota del mínim rentable, però ho hem cregut necessari per a facilitar la incorporació
d’aquests alumnes al segon nivell el curs vinent.
Altres cursos que s’ha anat proposant durant l’any com Pindoles de màgia, han tingut una aﬂuència de públic molt bona, tot i no haver pogut fer publicitat més enllà del correu electrònic i xarxes
socials. Altra vegada se’ns demostra que per promocionar les activitats del centre funciona el “bocaorella” i els alumnes venen assabentats per amics o coneguts.
Els cursos d’estiu, d’aquest any han estat Pintura i dibuix, Restauració de mobles i Aquarel·la.
Jornada de portes obertes
Per Sant Ponç es va dur a terme, la jornada de portes obertes que va comptar amb exposicions dels
treballs dels alumnes de Pintura infantil, Pintura i dibuix per a adults, Restauració de mobles i Costura i Patchwork. La demostració a les portes del Centre sobre Robòtica que va atraure molta gent.
2a edició de Tallers el carrer el 19/05/18
Per segon any, dins de la ﬁra de Sant Ponç, Can Font ha sortit a la plaça per oferir 3 tastets de tallers
que s’oferiran el curs vivent. Es van oferir:
Taller de modelatge de ceràmica: El modelatge és una tècnica molt terapèutica i relaxant, en la
que es pot desenvolupar la creativitat tant com es vulgui, aconseguint uns resultats molt satisfactoris. Farem una màscara o un alt relleu, amb fang vermell de baixa temperatura. Es presentaren les
principals eines de modelatge i com utilitzar-les.
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Taller d’aquarel·la: Pinzellada d’aquarel·la per principiants. Coneixerem les pautes d’aquesta tècnica pictòrica. Com es comporta la tinta amb les diferents aiguades, com aconseguir els colors que
desitgem plasmar. Completarem una imatge pautada, tenien en compte els colors, la composició
i l’harmonia.
Taller pintura experimental: Iniciació a la creativitat, experimentació amb nous materials, desenvolupar les capacitats creatives, investigar formules de comunicació plàstica, són alguns dels temes
tractats en aquest taller al carrer.
Casal d’estiu de Ciència i Robòtica
El que ha tingut molt èxit ha estat el Casal d’Estiu dedicat a la ciència i la robòtica. Hi ha hagut una
bona participació. 125 inscripcions que repartides en les cinc setmanes ens dona una mitjana de
25 inscrits cada setmana.
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Activitats acabades el 2019

Infantil

h.

Durada

Horari

Periodicitat

Professor/a

Alumnes

Taller dibuix i pintura

64

octubre - juny

17:30 a 19:30

divendres

Judit Navarro

11

Adults

h.

Durada

Horari

Periodicitat

Professor/a

Alumnes

Practiquem anglès II

64

octubre - juny

19:30 a 21:30

dimarts

Isabel Neto

10

Practiquem anglès III

64

octubre - juny

19:30 a 21:30

dimecres

Miquel Planas

6

Practiquem anglès IV

64

octubre - juny

19:30 a 21:30

dilluns

Miquel Planas

8

Practiquem anglès V

64

octubre - juny

19:30 a 21:30

dilluns

Rosa Castells

9

Practiquem anglès VI

64

octubre - juny

19:30 a 21:30

dijous

Rosa Castells

9

Tertúlies anglès A i B

32

octubre - juny

19:00 a 20:00

dilluns

Isabel Neto

11

Ioga A

51

octubre - juny

18:30 a 20:00

dilluns

Ivette Gutiérrez

17

Taller de patchwork (matins)

64

octubre - juny

10:00 a 12:00

dimecres

Esmeralda Sierra

14

Taller de patchwork

64

octubre - juny

18:30 a 20:30

dilluns

Alicia Barguero

7

Taller de pintura i dibuix A

85

octubre - juny

18:00 a 20:30

dimecres

Mar Garriga

13

Taller de pintura i dibuix B

85

octubre - juny

18:00 a 20:30

divendres

Mar Garriga

12

Taller de pintura i dibuix Matí

85

octubre - juny

10:00 a 12:30

dimarts

Mar Garriga

11

Taller de pintura dissabte

85

octubre - juny

18:30 a 21:00

dissabte

Mar Garriga

13

Taller restauració de mobles

85

octubre - juny

18:30 a 21:00

dijous

Cristina Balart

13

Història de l’Art

64

octubre - juny

10:00 a 12:00

dimecres

Anna González

24

Història Universal

64

octubre - juny

19:00 a 21:00

dimarts

Anna González

15

Cuina moderna i de festes A i B

8

oct./des. 2018

19:00 a 21:00

divendres

Manoli Esperilla

30

Ceràmica

85

octubre - juny

19:00 a 21:00

dissabtes

Laura Niubó

7

Dietètica i nutrició

8

octubre - 2018

10:00 a 13:00

dimarts

Montserrat Asbert 10

Maquillatge

8

desembre - 2018

19.00 a 21.00

dimarts

Alicia Robles

11

Cuina per a pares i lls

8

Novembre - 2018

18.30 a 20.30

divendres

Manoli Esperilla

1 (parelles)

Alumnes totals

256

37

Memòria 2019

Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font

Cursos per a escolars
Reforç escolar
Taller de rebosteria per a infants i famílies

DURADA
D'octubre a juny
8 i 15 de novembre.

HORARI
17.30 a 18.30 h
17.30 a 19.30 h

DIA
PROFESSORAT
Dilluns Núria pedret
Divendres Manoli Esperilla

N. AL.
7
8

Cursos per a joves
Tertúlies en anglès
Dibuix i pintura per a joves
Píndoles de màgia

DURADA
D'octubre a juny
D'octubre a juny
15 i 22 de novembre

HORARI
18 a 19 h
18.30 a 20 h
18 a 20 h

DIA
Dilluns
Dimarts
Divendres

PROFESSORAT
Isabel Neto
Judit Navarro
Esteban Moreno

N. AL.
5
5
6

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
Conversa, lectura i escriptura en anglès II
Practiquem francès II
Tallers de pintura i dibuix A
Tallers de pintura i dibuix B
Tallers de pintura i dibuix C
Tallers de pintura i dibuix D
Ceràmica creativa
Taller d’aquarel·la (nivell 1 i nivell 2)
Taller de restauració de mobles
Taller de costura
Taller de patchwork
Fotogra a artística en “blanc i negre”
Història de l’Art a partir del Renaixement
Història contemporània d’Espanya i Catalunya
Ioga dinàmic
Gimnàstica suau
Auto maquillatge
Cuina actual

DURADA
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
19 d'oct. 2 i 16 de nov.
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
D'octubre a juny
16 i 23 de novembre
8, 15, 22 i 29 de novembre

HORARI
19 a 21 h.
19 a 21 h
19 a 21 h
19 a 21 h
19.30 a 21.30 h
19 a 20 h
20 a 21 h
19 a 21 h
18 a 20.30 h
18 a 20.30 h
10 a 12.30 h
10 a 12.30 h
18 a 20.30 h
18 a 20.30 h
18.30 a 21 h
18 a 20 h.
10 a 12 h
10 a 12 h
10 a 12 h.
19 a 21 h
18.30 a 20 h
19 a 20 h
18.30 a 20.30 h
19 a 21 h

DIA
Dijous
Dimecres
Dimarts
Dilluns
Dilluns
Dilluns
Dilluns,
Dijous
Dimecres
Divendres
Dimarts
Dissabte
Dimarts
Dimecres
Dijous
Dilluns
Dimecres
Dissabtes
Dimecres
Dimarts
Dilluns
Dimarts
Divendres
Divendres

PROFESSORAT
Rosa Castells
Isabel Neto
Miquel Planas
Miquel Planas
Rosa Castells
Isabel Neto
Isabel Neto
Rosa Montes
Mar Garriga
Mar Garriga
Mar Garriga
Mar Garriga
Laura Niubó
Judit Navarro
Cristina Balart
Esmeralda Sierra

N. AL.
6
8
10
6
12
7
8
8
12
12
12
10
6
6
11
6
15
G. de Angelis
14
Anna Gonzalez 30
Ana Gonzalez
15
Ivette Rodriguez 16
9
Alicia Robles
6
Manoli Esperilla 20

Cursos que no s’han obert
CURS

PÚBLIC

DURADA

HORARI

Taller d’expressió plàstica
Taller de dibuix i pintura
Taller de tapes i pinxos per a famílies
Ioga dinàmic
Gimnàstica suau
Dietètica i nutrició
Preparació d’esmorzars i berenars saludables

Infants de 1r a 6è d’EP
Infants de 2n a 6è d’EP
Infants de 2n a 6è d’EP
ADULTS
ADULTS
ADULTS
ADULTS

octubre a juny
octubre a juny
18 i 25 d’octubre
octubre a juny
octubre a juny
8,15,22 i 29 d’octubre
7, 14, 21 i 28 de novembre

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Divendres, de 18 a 19.30 h
Divendres de 17.30 a 19.30 h
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Dijous, de 19 a 20 h
Dimarts de 18.30 h a 20.30 h
Dijous de 10,30 h a 12,30 h
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Altres activitats desenvolupades a Can Font
Post Grau Direcció de Centres Educatius
Descripció: El Post Grau en Direcció de Centres Educatius és un curs de 750 hores (60 crèdits ECTS),
que es desenvolupa des de fa 6 anys amb la validació oﬁcial del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Necessitat: la formació de directius de Centres Educatius està deﬁnida per la LOMCE i regulada la
seva aplicació pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El curs 2019-20 ha estat la sisena edició del Postgrau que es programa a les aules del Centre d’Art
i Noves Tecnologies de Can Font, existint una demanda en el territori que no està coberta per cap
altre oferta.
Enguany no ha estat possible desenvolupar les edicions de Tortosa, Girona, Barcelona i les Franqueses del Vallès degut a la competència generada per l’oferta de formació llançada pel propi Departament d’Educació, que amb una programació de cursos gratuïta ha impossibilitat completar grups.
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Tot i així el nombre d’inscrits a les Franqueses del Vallès va ser de 6, els quals es van re col·locar en
l’edició semipresencial.
Malgrat tot es va voler fer l’acte de cloenda del curs 18-19 i la inauguració del nou curs 19-20 a
la seu de Can Font, presidit pel Sr. Francesc Colomé com a màxima autoritat local. L’acte va estar
cobert pels mitjans El 9 Nou i VOTV.

L’aportació econòmica de l’Ajuntament directament per a aquest programa ha estat zero.
Programa Consolida’t
Descripció: Des de fa 7 anys cada curs es desenvolupa el programa “Consolida’t” de suport / formació per a autònoms a les Franqueses del Vallès. Aquest és un programa del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dins del qual hem format un total de 450 autònoms en
eines de millora de la seva gestió empresarial. La totalitat de la formació s’ha desenvolupat a les
instal·lacions de Can Font de les Franqueses del Vallès.
Necessitat: la formació dels autònoms i la consolidació dels seus projectes empresarials és de vital
importància per a la creació futura de les Pymes. Actualment el 20% del PIB està generat pels autònoms i són el vehicle imprescindible per al creixement del teixit empresarial de Catalunya, on les
Pymes representen el 96% de les societats mercantils.
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Oportunitat: El fet de programar per a l’exercici 2019 la setena edició del Consolida’t és un clar exponent de que el programa respon a una necessitat de capacitació que tenen els autònoms i que
no està coberta actualment. Els grans beneﬁciats de desenvolupar la formació a les Franqueses del
Vallès han estat els habitants de la població de les Franqueses, que amb un nombre mitjà de 20
autònoms per promoció s’han inscrit en el programa.
Per a cada obertura i cloenda de curs es fa una jornada d’entrega de diplomes de l’edició anterior
i de benvinguda als nous inscrits del Consolida’t a la seu de Can Font de les Franqueses del Vallès,
amb una assistència de 40 persones i la presència de representants de la Generalitat com la Sra.
Montse Poch, Cap del Servei d’Autoempresa de la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector
i Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Impacte econòmic: Cal tenir en compte el nombre d’autònoms que s’han inscrit en el programa
Consolida’t, que ha estat de 450; així com el nombre d’assistents a les jornades d’obertura i cloenda
(sopar als restaurants de l’àrea de Cant Font), que han estat un promig de 70 autònoms per jornada.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament per a aquest programa ha estat zero.
Programa Joves Singulars (Jobe-logis i Jobe-comm)
Descripció: Enguany és el quart any que desenvolupem a Les Franqueses del Vallès el programa
Singulars orientat als joves inscrits a la Garantia Juvenil, programa del Servei d’Ocupació (SOC) del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. A la FUMH estem orientant,
formant i inserint en el món laboral a un total de 200 joves inscrits en el ﬁtxer de garanties juvenils.
Aquest any hem deﬁnit dos programes:
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-Jobe-logis, focalitzat en capacitar i inserir
els joves en el sector de la logística. Tenim
dos grups a les Franqueses del Vallès de 20
joves cadascun.

-Jobe-comm, focalitzat en capacitar i inserir els joves en les funcions comercials.
Tenim dos grups a les Franqueses del Vallès de 20 joves cadascun.

La formació que incorpora aquest programa s’ha realitzat a les Franqueses del Vallès, a les installacions de Can Font.
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Oportunitat: la capacitació de joves que no estudien ni treballen és una necessitat urgent, donat
l’elevat nivell d’atur que afecta a la població del Vallès Oriental.
Gran part dels joves dels
punts d’atenció de les
Franqueses han estat joves residents en aquesta població. Adjuntem
l’enllaç del reportatge
als mitjans de comunicació dels grups de
joves de les Franqueses
del Vallès a les installacions de Can Font.
http://votv.alacarta.cat/
hangar-09/capitol/3abril-2019.
Impacte econòmic: actualment el programa
es troba en fase de suport a la inserció, donat que la creació dels grups i l’inici de la fase d’orientació
es va posar en marxa a principis del 2019. Tot i que el nivell actual d’inserció fa preveure que estarem novament pel damunt del 45%, les dades no seran deﬁnitives ﬁns al tancament del programa
a ﬁnals del 2019.
Cal tenir en compte que el nombre de joves inscrits de les Franqueses és molt alt. L’aportació econòmica de l’Ajuntament directament per a aquest programa ha estat zero.
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Programa POAI
Descripció: Programa d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció (expedient
SOC022/19/00010). Aquest és el segon any que desenvolupem el programa POAI a la seu de Can
Font de les Franqueses del Vallès (l’any 2017 va ser el primer
en què el vàrem desenvolupar). Aquest és un programa del
Servei d’Ocupació (SOC) del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya dirigit als aturats de
més difícil inserció, amb un objectiu d’orientar i ajudar-los
en la recerca de feina.
A les Franqueses del Vallès es va deﬁnir un punt d’atenció, a
principis de febrer 2019 i es va ﬁnalitzar l’octubre 2019 amb
atenció a 130 usuaris, amb 261 atencions personalitzades
i 19 accions grupals de formació a demandes de feina del
SOC. Els usuaris que venen derivats de l’oﬁcina OTG de les
Franqueses del Vallès; amb la qual cosa la majoria (inscrits
en el SOC) són provinents de Les Franqueses del Vallès i de
les poblacions properes (l’Ametlla del Vallès, la Garriga, Figaró, Canovelles...)
L’orientació i procés de suport a la inserció s’ha realitzat íntegrament a les instal·lacions de Can Font.
Oportunitat: la capacitació dels aturats de llarga durada que no han trobat feina en els darrers 16
mesos és una necessitat social urgent i creixent cada dia, donat l’elevat nivell d’atur que afecta un
segment de la població que es troba en una situació de feblesa creixent envers els nous mecanismes de recerca de feina que cal emprar actualment. El seu desconeixement i solitud fa imprescindibles capacitar-los amb la formació i donar-los un suport personalitzat, per tal que tinguem
ciutadans capaços de fer arribar a les empreses els seus perﬁls amb possibilitats de ser empleats.
Impacte econòmic: Tot i que actualment el programa es troba en fase de desenvolupament, el
nivell actual d’inserció és superior al 35%; malgrat això les dades no seran deﬁnitives ﬁns el tancament del programa al desembre del 2019.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament directament per a aquest programa ha estat zero.
Escola d’estiu de docents 2019
Descripció: aquest és el segon any que programem l’escola d’estiu de formació continuada per
als docents de primària, secundària i FP a les instal·lacions de Can Font de les Franqueses del Vallès
Tots els cursos estan acreditats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Després de 15 anys estem molt satisfets de poder fer un programa tan extens com actual, pensat
per a que els nostres alumnes (ja en són més de 2000) trobin un entorn de formació i d’intercanvi,
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en el qual estudiaran, treballaran, es capacitaran i reﬂexionaran envers els reptes d’ensenyament presents i futurs que han d’afrontar a les
seves aules.
La proposta de programar a les Franqueses
del Vallès, conjuntament amb Barcelona i la
Garriga, ens ha permès constatar que les necessitats actuals han generat gran nombre de
docents de tota Catalunya i de les comunitats
properes que reﬂexionen i mantenen actualitzats els seus coneixements envers la docència,
esdevenint la Fundació Universitària Martí
l’Humà i la seu de Can Font de les Franqueses
del Vallès una referencia a la comunitat educativa.
Oportunitat: Els sistema educatiu s’ha convertit en una gran centrifugadora: tot va de pressa, tot és per ahir. Els docents es queixen de manca de temps; no els queda espai per pensar, per
reﬂexionar, per compartir impressions, dubtes i neguits amb altres companys.
L’activitat es proposa anar més enllà de l’exposició ordenada i sistemàtica dels
aspectes que es detallen al programa, tot afavorint la intervenció i l’intercanvi d’idees entre els assistents als espais de tertúlia.
La inscripció ha estat molt important, doncs vàrem tenir 286 inscrits de Catalunya, Balears i Aragó,
dels quals un 50 són del municipi de les Franqueses del Vallès.
Impacte econòmic: l’èxit assolit amb la convocatòria és un clar reﬂex de la necessitat de suport i actualització que demanden els
docents dels centres públics
i privats, i fa pensar en què el
format i els continguts han estat encertats, justiﬁcant la programació del nou curs d’Escola d’Estiu 2020 més focalitzada
al municipi de les Franqueses
del Vallès.
L’aportació econòmica de
l’Ajuntament directament per
a aquest programa ha estat
zero.
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El balanç econòmic de 2019 ha generat un resultat positiu de 33.668€, amb un Cash Flow també
positiu de 45327€ (3,20%), degut sobretot a que els ingressos han estat de 1.414713,4€, els quals
han signiﬁcat un fort increment respecte als 1.203.244€ de l’exercici 2018, mantenint el gir econòmic clarament per damunt del milió d’ingressos. Aquesta tendència està consolidada des de
l’exercici 2014, amb sis exercicis continuats amb resultats positius, que ens han permès recuperar
les pèrdues d’exercicis anteriors generant un romanent per tal de poder ﬁnançar el creixement de
les activitats amb recursos propis (auto nançament).
Aquest exercici ha estat marcat per tres factors positius que han inﬂuenciat en l’evolució de les activitats, els recursos emprats i els programes desenvolupats:
-en primer lloc, el retard d’un any en les convocatòries de les subvencions de Singulars per part del
SOC de la Generalitat de Catalunya (tot el 2017 i part del 2018), i ﬁnalment convocades el tercer
trimestre del 2018, i resoltes a favor de la FUMH (programes Jobelogis i Jobecomm) al ﬁnal del 2018
per a desenvolupar-se durant tot el 2019, la qual cosa va permetre que l’execució i els cobraments
estiguessin compassats en el mateix exercici.
- en segon lloc, el llançament del nou programa OPOS.CAT de suport per accés als equips docents
de secundària del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ens ha aportat
498.167€ de nous ingressos amb 485 inscrits, i amb un impacte molt positiu en la tresoreria de la
FUMH, tenint en compte que aquests ingressos s’han produït en el primer trimestre del 2019 i la
major part de les despeses generades es paguen el mes de maig-juny del 2019.
- en tercer lloc, l’assignació a la FUMH de la subvenció del Parlament Europeu per a dinamitzar a tot
l’estat espanyol el vot a les eleccions europees del maig del 2019, amb un import de 117.500€ i que
durant el quart trimestre 2018 i primer semestre 2019 va ocupar gran part dels recursos humans
de la FUMH.
De la distribució dels ingressos cal destacar:
- el capítol més important és la contribució de les subvencions, que amb un total de 595.507€ representa un 42,1% del total dels ingressos. El desglossament és: 117.500€ subvenció del Parlament
Europeu, 90.000€ del Consolida’t (80% de 112.500€), 213.600€ del programa Singulars Jobelogis
(80% de 267.000€), 79.104€ del programa Singulars JobeComm (80% de 98.880€), 54.000€ del Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció (80% de 67.500€), i 41.303€ d’altres subvencions.
Cal esmentar en relació amb la Subvenció del Parlament Europeu, que vàrem ser l’única entitat de
l’estat Espanyol en aconseguir l’encàrrec, assolint una valoració ﬁnal molt positiva, doncs se’ns va
acceptar la justiﬁcació del 100% de l’import sense cap minorització. En el cas del programa Consolida’t és el sisè any consecutiu amb resolució positiva a favor de la FUMH.
-el segon capítol és el programa OPOS.CAT per a secundària, que amb 498.167€ aporta el 35,2%
dels ingressos.
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- La contribució addicional del Postgrau en Direcció de Centres: hem pogut omplir amb 33 alumnes
l’edició semipresencial, malgrat l’oferta gratuïta del Departament d’Educació, i que amb 48.322€,
aporta el 3,4% dels ingressos.
- l’aula de docents amb 32.475€ (2,3% dels ingressos), que amb els programes d’Escola d’Estiu i de
Tardor/hivern/primavera ha incrementat el seu gir econòmic i d’alumnes en més del 33% i ha aconseguit per primer cop a la història de la FUMH el reconeixement oﬁcial del Departament d’Educació, apareixent en el llistat oﬁcial d’Escoles d’Estiu del Departament d’Educació.
-Igualment signiﬁcatius són els ingressos del viver d’empreses (11.470€), i l’aportació de l’Aula de
música moderna i tradicional (11.724€). Representen en conjunt uns ingressos directes aportats per
la seu de Can Ramos de 23.194€; un 1,6% dels ingressos.
-L’Aula d’Empreses ha fet el tomb i ha començat a recuperar el posicionament en el sector empresarial amb 40.755€ després de tres anys de caiguda en el gir econòmic. Aquest passat 2019 l’ha incrementat en més del 40% respecte a l’exercici 2018. El llançament de nous productes/serveis com els
Plans d’Igualtat amb el lideratge de la Susana Diaz i la recuperació de la salut de la mateixa Susana
Díaz permeten afrontar l’escenari possible de creixent moviment i demanda del sector empresarial,
fent viable millorar notablement els ingressos.
-L’aportació de l’oferta d’idiomes a la Garriga ha assolit la xifra del 18.694€, versus els 18.368€ del
2016. És prou important en valor absolut, i aquest creixement continuat dels dos darrers anys és el
resultat d’haver posicionat els idiomes de la FUMH focalitzat en el format de converses com a eina
d’aprenentatge, i a la tenacitat de la coordinadora en l’àmbit dels idiomes, la Rosa Castells.
-Can Font ha tingut una millora signiﬁcativa amb 81.335€ d’aportació del 5,7% del total, i representa una millora signiﬁcativa respecte als 64.338€ del 2017 i els 77.446€ del 2018. Per a l’exercici
2020 caldrà seguir aprofundint en la línia de renovació ja iniciada aquest exercici 2018-2019 amb
propostes com el casal d’estiu d’inventors, i amb noves propostes formatives innovadores de curta
durada i amb més presència de la formació reglada en l’oferta.
-L’aportació de la seu de Barcelona, amb 2.513€, és molt modesta; la proposta però de Postgraus
i Màsters en Història de l’Art prevista per llançar en el 2020, ens ha de permetre créixer en futurs
exercicis.
Les seus de Lliçà i Granollers segueixen amb molt baixa activitat, degut a la manca de llançament
de noves propostes com a conseqüència de la greu malaltia de la seva coordinadora Alicia Rios, que
no li ha permès dedicar-li el temps necessari.
La seu de Caldes, degut a la malaltia greu de la seva coordinadora la Francina Torras, s’ha hagut de
re inventar, amb la deﬁnició i creació d’una nova Junta de Coordinació de 9 membres coneguts de
la societat de Caldes, per tal de posar en marxa el programa Tast de Lletres per al curs 2020. Amb
la col·laboració de l’IES Manolo Hugué els alumnes entrevistaran als ponents i gravaran les conferències per editar-les posteriorment en un canal de Youtube de la FUMH. Aquesta proposta és
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molt innovadora, doncs aconseguim que la Fundació com entitat universitària comenci a generar
continguts i els posi a disposició de la comunitat docent.
Les despeses s’han incrementat proporcionalment dels 1.151.134€ del 2018 ﬁns als 1.381.046€ del
2019 (un 20,0% d’increment). El gir econòmic s’ha incrementat un 17,5%. Aquests increments han
donat com a resultat un ajust en els resultats, que es justiﬁquen en que el rendiment de les subvencions (10% promig) és molt inferior al rendiment en el cursos formatius OPOS/ Postgrau (20%
promig), i aquest 2019 hem tingut un gran creixement en els programes de subvencions i una
reducció en el ingressos d’OPOS.CAT.
Cal destacar que gràcies a l’estructura de despeses variables de la FUMH ens ha permès generar el
resultat positiu per continuar recuperant i millorant els terminis de pagaments (cash ow positiu
ﬁns un 3,2%). Sens dubte això ha estat possible gràcies a diversos factors:
-en primer lloc, l’elevat volum dels ingressos del programa de singulars SOC i del Programa del
Parlament Europeu, que gràcies a l’esforç de la Susana Díaz i de l’Alba Ballús respectivament, s’ha
aconseguit l’èxit en els resultats assolits.
- l’esforç de tot el personal de la FUMH, que amb una estructura només del 12,7% han fet possible
afrontar un ingressos d’1,4 milió de euros.
Aquest any hem acabat de resoldre diverses mancances que feia molt temps que teníem pendents,
com:
-ﬁnalitzar la rehabilitació dels espais del tercer pis de Can Ramos, ﬁns ara amb molt poc ús, on hem
pogut reubicar tot l’equip de suport als programes de SOC i del Departament d’Empreses així com
de l’Aula d’Empreses. Aquesta rehabilitació ha de permetre el seu creixement en condicions adients.
-tenir tots els pagaments al corrent, ja siguin de proveïdors, com de docents i del personal de la
FUMH.
El fet de mantenir l’equip humà, tant d’estructura com de projectes, en un nombre de professionals
molt baix, ens ha permès absorbir els canvis del mix dels ingressos i seguir assolint resultats econòmics positius. Malgrat tot estem clarament fora del límits acceptables (un 12,7% de despesa de
personal d’estructura), i caldrà seguir invertint en propers exercicis en:
-dimensionar proporcionalment l’estructura dels RRHH de la FUMH, tant pel que fa a personal d’estructura com sobretot de personal tècnic administratiu especíﬁc per al desenvolupament del projectes i evitar els esforços que l’equip del programes amb la Susana Diaz al capdavant estan forçats
a realitzar.
-i en recursos tecnològics, com ara una eina de gestió i venda de cursos (e-booking), un e-comerç
i un CRM, de forma i manera que puguem fer front al volum de les activitats amb garanties d’eﬁciència.
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B) EVOLUCIÓ DELS RESULTATS ECONÒMICS DELS DARRERS ANYS
COMPARATIU EXERCICI 2015-2019 (FLUXES D’INGRESSOS)

1. PATRONS
2. MECENATGE EMPRESES
3.DEPARTAMENT CULTURA / INNOVACIÓ
4.MATRÍCULES I CURSOS EMPRESES
5. INGRESSOS ESTUDIS I ENCÀRRECS
6. SUBVENCIONS
7 APORTACIÓ UAB
8 INGRESSOS CAN RAMOS
9 TAXES I MATRÍCULES CURSOS
9.2 Post Grau
9.3 Idiomes
9.4 Aula docents
9.5 OPOS docents
10 INGRESSOS AULA A L’ABAST
11 INGRESSOS ATENEU UNIVERSITARI
12 APORTACIONS DIFERIDES

EXERCICI 2016

EXERCICI 2017

30.000 €
7.452 €

3,5%
0,9%

30.000 €
7.452 €

1,8%
0,4%

30.000 €
7.452 €

EXERCICI 2018
2,5%
0,6%

30.000 €
9.165 €

2,1%
0,6%

52.540 €
79.870 €
397.123€

6,1%
9,3%
46,1%

25.886 €
29.793 €
1.341.939€

1,5%
1,8%
80,2%

29.791 €
13.560 €
100.313 €

2,5%
1,1%
8,3%

40.755 €
5.500 €
595.507 €

2,9%
0,4%
42,1%

9.800 €
44.339 €
126.684€

1,1%
5,2%
14,7%

1.650 €
5.734 €
104.000 €
19.810 €
21.962 €

0,1%
0,3%
6,2%
1,2%
1,3%

14.005 €

1,2%

11.470 €

0,8%

6.973 €

0,8%

6.010 €

0,4%

78.420 €
21.410 €
24.405 €
764.150 €
8.987 €

6,5%
1,8%
2,0%
63,5%
0,7%

48.322 €
18.694 €
32.475 €
498.167 €
22.841 €

3,4%
1,3%
2,3%
35,2%
1,6%

77.446 €

6,4%

81.335 €

5,7%

210 €

0,0%

11.318 €
3.100 €

0,9%
0,3%

0€
4.808,0 €
11.724 €
1.437 €

0,0%
0,3%
0,8%
0,1%

18.678 €
1.203.244€

1,6%

2.513 €
1.414.713,4€

0,2%

152.000 €
9.500 €
500.200 €
102.500 €
6.000 €
600 €
9.466 €
0€
40.200 €
2.500 €
3.222 €
2.000 €
10.987 €

13,2%
0,8%
43,5%
8,9%
0,5%
0,1%
0,8%

12,7%
0,8%
39,8%
31,9%
0,8%
0,1%
1,1%

7.100 €
304.858 €
1.151.134€

0,6%

175.000 €
11.200 €
549.498 €
440.986 €
10.490 €
850 €
15.600 €
0€
42.220 €
134 €
5.562 €
4.500 €
11.660 €
3.846 €
19.500 €
90.000 €
1.381.046 €

13 CAN FONT
14 MARINETA
15 ALTRES
16 FINANCERS
17 VIATGES AULA OBERTA
18 AULS de MUSICA MODERNA
19 AULA CALDES
20 AULA LLIÇA D’AMUNT
21 AULA DE GRANOLLERS
22 AULA BARCELONA
TOTAL INGRESSOS

80.100 €

9,3%

64.338 €

3,8%

2.800 €
10.150 €
7.500 €
300 €
400 €
4.500 €
860.531€

0,3%
1,2%
0,9%
0,0%
0,0%
0,5%

2.316 €
10.404 €
2.653 €

0,1%
0,6%
0,2%

1. DESPESES DE PERSONAL I GESTIÓ
2. GESTORIA & ADMINISTRACIÓ GENERAL
3. DESPESES D’ACTIVITATS DE FORMAC
4. DESPESES DELS PROGRAMES I ESTUD
5. PUBLICACIONS, INTERACTIUS I PUBLI
6. ALTRES
7. DESPESES CAN RAMOS
8. DESPESES CAN RASPALL
9. CAN FONT
10 DESPESES EXTRAORDINÀRIES
11 DESPESES FINANCERES
12 INFRAESTRUCTURA GENERAL
13 AMORTITZACIONS
14 VIATGES AULA OBERTA
15 AUA

141.000€
7.100 €
190.028€
396.705€
2.500 €
600 €
8.100 €
0€
44.000 €
4.500 €
10.200 €
4.500 €
9.359 €
1.700 €
4.950 €

17,1%
0,9%
23,0%
48,1%
0,3%
0,1%
1,0%
0,0%
5,3%
0,5%
1,2%
0,5%
1,1%
0,2%
0,6%

TOTAL DESPESES

825.242€

CASH FLOW o ux de caixa

35.289 €
44.648 €

1.673.946€

5,19%

146.000 €
8.095 €
171.435 €
950.000 €
8.778 €
3.013 €
31.000 €

9,2%
0,5%
10,8%
59,8%
0,6%
0,2%
2,0%

43.500 €
5.500 €
1.623 €
6.500 €
7.828 €
1.650 €
5.000 €
197.795 €
1.587.717€

2,7%
0,3%
0,1%
0,4%
0,5%
0,1%
0,3%

86.229 €
94.030 €

5,62%

52.111 €
63.097 €

EXERCICI 2019

3,5%
0,2%
0,3%
0,2%
1,0%

5,24%

33.668 €
45.327 €

3,1%
0,0%
0,4%
0,3%
0,8%
0,3%
1,4%
6,5%

3,20%
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Comparativament amb altres exercicis el resultat és força positiu, i el rendiment del 3,2% està en
línia amb el d’altres exercicis malgrat el fort canvi en el mix dels ingressos soferts en aquest exercici,
tal i com s’ha explicat amb deteniment en el capítol anterior.
Seguim mantenint una elevada diversiﬁcació de les fonts d’ingrés amb 15 tipologies d’activitats i
això és molt positiu; cal incidir però en l’elevat risc de concentració dels ingressos en el programa
OPOS.CAT (35,2%) i en subvencions (42,1%). 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 Postgrau i Màsters

Tots ells àmbits on podem assolir posicions d’avantatge competitiva i ser un referent.
L’increment de la facturació ha permès reduir les despeses de personal ﬁns un 12,7% . Com ja s’ha
dit, durant l’exercici 2019 s’ha incrementat la inversió en personal de suport per a tots el programes
i molt especialment per al nou programa opos.cat i subvencions, per tal de donar suport al gran
nombre d’inscrits. Malgrat tot encara un 12,7 % 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.
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C) BALANÇ DE SITUACIÓ
El balanç de situació al ﬁnal de l’exercici 2019 ha estat de:
ANÀLISI EVOLUCIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ 2019
2019
ACTIU

507.014,40 €
ACTIU NO CORRENT
INMOBILITZAT INMATERIAL

97.148,13 €
0,00 €

INMOBILITZAT MATERIAL

94.148,13 €

INVERSIONS FINANCERES

3.000,00 €

ACTIU CORRENT
ESTOCS

409.866,27 €
9.971,69 €

DEUTORS

106.626,51 €

EFECTIU

293.268,07 €

PASSIU

507.014,40 €
PATRIMONI NET
CAPITAL
RESULTADOS

PASSIU NO CORRENT

308.128,37 €
27.000,00 €
281.128,37 €

0,00 €

PASSIU CORRENT

198.886,03 €

PROVISIONS

90.000,00 €

DEUTES CURT TERMINI
CREDITORS

9.426,49 €
99.459,54 €
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El balanç de situació aﬂora un rati de capitalització del 60,7%, el qual és molt positiu (sobretot degut
als beneﬁcis acumulats com a reserves) i que s’explica perquè hem pogut desenvolupar les activitats
i programes amb ﬁnançament propi; no tenim cap tipus d’endeutament a llarg termini (Passiu no
corrent).
El fons de maniobra segueix sent positiu 210.980€, degut a que els programes han coincidit tota
la seva realització en el mateix exercici i la Generalitat ha complert 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 comptabilitzem com un ingrés ni un dret ﬁns el seu ingrés després
de la justiﬁcació), i sobre tot perquè la formació del postgrau i d’OPOS.CAT han generat un ﬂux de
tresoreria positiu.
Malgrat que el rati d’endeutament és molt baix (un 39,2%), la qualitat del deute (198.886€) és molt
baixa, donat que tot és a curt termini. Seguim utilitzant eines de ﬁnançament com el ﬁnançament
per a proveïdors, sobretot del Postgrau i OPOS.CAT. Aquest ﬁnançament millora molt la tresoreria
de la Fundació, donat que les matrícules són a principis del curs (juliol – agost) i els pagaments als
docents es fan a ﬁnals del curs següent (maig - juny).
Aquesta estructura de Balanç de Situació diﬁculta l’accés de la FUMH a disposar de crèdit amb EF’s,
amb un Actiu no corrent (Fix) de 97.148,13€. Aquest patrimoni tan feble només ens permet ﬁnançar-nos mitjançant la rendibilitat de les activitats, essent crític assolir un increment del volum de les
activitats i sent molt curosos en el control de les despeses de cada activitat, de forma i manera que
ens puguem ﬁnançar tant sols amb el cash ow generat.
Exercici

Actiu no Corrent

Ingressos

2015
2016
2017
2018
2019

81.494€
72.135€
109.616€
97.830€
97.148€

518.607€
860.531€
1.673.919€
1.203.244€
1.414.713€

Rati Rotació actius no corrents
6,36
11,90
15,27
12,30
14,56

El romanent de ﬁnançament ha millorat, com indica l’increment del Fons de Maniobra, des dels
17.584,80€ del 2014, els 36.894,11€ del 2015 ﬁns els 81.478€ del 2016, els 176.630€ del 2018 i els
198.886€ del 2019.
Cal seguir treballant en les decisions que permetin millorar l’estructura de ﬁnançament per tal
d’aconseguir modiﬁcar el ﬁnançament de la FUMH. En aquesta línia, es necessari incrementar els
actius de la FUMH.
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D) ESTATS DE CANVIS PATRIMONI NET (MASSES PATRIMONIALS)
L’anàlisi de canvis patrimonials durant l’exercici 2019 ha resultat:
ANÀLISI EVOLUCIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ 2019

data: 6 de juliol 2020
2016

ACTIU

2017

2018

2019

322.376,47 €

686.856,88 €

818.608,58 €

507.014,40 €

72.135,42 €

109.616,86 €

97.830,25 €

97.148,13 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

INMOBILITZAT MATERIAL

69.135,42 €

105.816,86 €

94.830,25 €

94.148,13 €

INVERSIONS FINANCERES

3.000,00 €

3.800,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

250.241,05 €

577.240,02 €

720.778,33 €

409.866,27 €

4.259,15 €

5.618,50 €

8.536,57 €

9.971,69 €

DEUTORS

174.638,55 €

130.433,47 €

98.865,33 €

106.626,51 €

EFECTIU

71.343,35 €

441.188,05 €

613.376,43 €

293.268,07 €

322.376,47 €

686.856,88 €

818.608,58 €

507.014,40 €

PATRIMONI NET

153.613,77 €

222.350,65 €

274.460,53 €

308.128,37 €

CAPITAL

27.000,00 €

27.000,00 €

27.000,00 €

27.000,00 €

126.613,77 €

195.350,65 €

247.460,53 €

281.128,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

168.762,70 €

464.506,23 €

544.148,05 €

198.886,03 €

197.794,58 €

480.716,24 €

90.000,00 €

34.815,05 €

26.105,74 €

13.852,24 €

9.426,49 €

133.947,65 €

240.605,91 €

49.579,57 €

99.459,54 €

ACTIU NO CORRENT
INMOBILITZAT INMATERIAL

ACTIU CORRENT
ESTOCS

PASSIU

RESULTADOS

PASSIU NO CORRENT

PASSIU CORRENT
PROVISIONS
DEUTES CURT TERMINI
CREDITORS
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L’evolució de les masses patrimonials indica una tendència consolidada a ﬁnançar el creixement de
la xifra de gir econòmic amb endeutament de proveïdors, com a conseqüència de disposar del Post
Grau, el programa OPOS.CAT i de la formació a docents Escola d’Estiu, i amb els resultats positius
dels exercicis (Patrimoni net), la qual cosa és una estratègia de baix risc ﬁnancer, però que diﬁculta
la gestió de la tresoreria.
Els programes de la Generalitat ens obliguen a ﬁnançar les activitats (la major part són salaris). Els
pagaments de bestretes (normalment del 80%) solen complir-se en un termini de 6 mesos durant
els quals cal ﬁnançar les activitats per avançat amb pòlisses de crèdit. Els programes de la Generalitat generen sobre tot una activitat socialment reconeguda, i en termes ﬁnancers generen ingressos i rendibilitat (encara que malmeten la tresoreria).
Per al futur caldrà seguir en la línia d’aprofundir en el creixement focalitzat amb activitats formatives
per damunt de les subvencions de la Generalitat. Les activitats formatives que s’autoﬁnancen, com
són Postgraus i Masters 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.
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E) ESTATS DE FLUX D’EFECTIUS
L’anàlisi d’estat de ﬂux d’efectius durant l’exercici 2019 ha resultat:
ANÀLISI FLUXE D’EFFECTIU

data: 5 juliol 2020

2018
ACTIU

variació interanual
2019-2018

2019

818.608,58 €

507.014,40 €

-311.594,18 €

97.830,25 €

97.148,13 €

-682,12 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

INMOBILITZAT MATERIAL

94.830,25 €

94.148,13 €

-682,12 €

INVERSIONS FINANCERES

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

720.778,33 €

409.866,27 €

-310.912,06 €

8.536,57 €

9.971,69 €

1.435,12 €

DEUTORS

98.865,33 €

106.626,51 €

7.761,18 €

EFECTIU

613.376,43 €

293.268,07 €

-320.108,36 €

818.608,58 €

507.014,40 €

-311.594,18 €

274.460,53 €

308.128,37 €

33.667,84 €

27.000,00 €

27.000,00 €

0,00 €

247.460,53 €

281.128,37 €

33.667,84 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

544.148,05 €

198.886,03 €

-345.262,02 €

480.716,24 €

90.000,00 €

-390.716,24 €

DEUTES CURT TERMINI

13.852,24 €

9.426,49 €

-4.425,75 €

CREDITORS

49.579,57 €

99.459,54 €

49.879,97 €

ACTIU NO CORRENT
INMOBILITZAT INMATERIAL

ACTIU CORRENT
ESTOCS

PASSIU
PATRIMONI NET
CAPITAL
RESULTADOS

PASSIU NO CORRENT

PASSIU CORRENT
PROVISIONS

El ﬁnançament de les activitats s’ha incrementat mitjançant el deute amb proveïdors, que amb un
increment de 49879€ prové com s’ha exposat anteriorment d’OPOS.CAT i del Post grau de Direcció de Centres, així com dels beneﬁcis de l’exercici 33.667€. Els Actius en efectiu s’han reduït com
ja s’ha explicat en capítols anteriors, pel fet que els programes del SOC s’han desenvolupat en el
mateix exercici, i els cobraments i els pagaments han estan també en el mateix exercici.
Aquest ﬁnançament s’ha invertit majoritàriament en ﬁnançar inversions (rehabilitació de Can Ramos) i en fer front als futurs pagaments dels programes de la Generalitat.
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D) COMPARATIU PRESSUPOST EXERCICI 2019
ANÀLISI COMPARATIU PRESSUPOST FUNDACIÓ FUMH 2019

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

PRESSUPOST
2019
25.200 €
36.100 €
6.000 €
0€
0€
568.200 €
0€
1.500 €
0€
800 €
55.000 €
110.000 €
0€
0€
12.450 €
685.088 €
87.200 €
15.300 €
0€
8.600 €
500 €
4.000 €
1.615.938 €

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

PRESSUPOST 2018
175.857 €
24.740 €
744.330 €
576.600 €
2.900 €
0€
42.540 €
0€
0€
0€
1.566.967 €

RESULTAT PRESSUPOST CASH FLOWEXERCICI

48.971 €

DESPESES

%

EXERCICI
2019

1,6%
2,2%
0,4%

24.000 €
9.165 €
6.000 €

35,2%

506.139 €

0,1%
0,0%
0,0%
3,4%
6,8%
0,0%
0,0%
0,8%
42,4%
5,4%
0,9%
0,0%
0,5%
0,0%
0,2%

%
11,2%
1,6%
47,5%
36,8%
0,2%
0,0%
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%

1.400 €
40.755 €
110.000 €
0€
0€
0€
11.470 €
597.658 €
81.335 €
22.841 €
1.437 €
0€
2.513 €
1.414.713 €
EXERCICI
2018
175.000 €
11.200 €
572.977 €
440.986 €
10.490 €
22.572 €
15.600 €
0€
42.220 €
90.000 €
1.381.045 €

%
1,7%
0,6%
0,4%
0,0%
0,0%
35,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
2,9%
7,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
42,2%
5,7%
1,6%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%

%
12,7%
0,8%
41,5%
31,9%
0,8%
1,6%
1,1%
0,0%
3,1%
6,5%

33.668 €
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La diferència més signiﬁcativa respecte al pressupost està en els cursos i matrícules, amb una diferència de 87.430€ respecte al pressupost, generat pel nou programa de preparació a les oposicions de secundària OPOS.CAT: en el moment de càlcul-presentació del pressupost es va preveure
el mateix nivell d’inscripcions que per primària, i malgrat els quasi 500 inscrits, l’endarreriment en
què ﬁnalment la Generalitat va fer pública la convocatòria ens va afectar en el nombre d’inscrits.
La diferència també signiﬁcativa respecte al pressupost està en les subvencions del Departament
d’Empresa i Ocupació, 62.061€. 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 veriﬁcades les actuacions (normalment al cap de 3- 4anys de ﬁnalitzar el programa).
D’altra banda, l’Aula d’Empreses malgrat la seva recuperació encara presenta una desviació de
14.255€, per les raons ja justiﬁcades anteriorment.
L’esforç en el llançament continuat de noves activitats, la resolució positiva del programa Consolida’t 2020 i el gran nombre de projectes presentats al Parlament Europeu (4 ajusts), al SOC (5 ajusts),
Fundació La Caixa (2 ajuts), Cambra de Comerç (1 ajut), Diputació de Barcelona (1 ajut) i el manteniment del programa de convocatòria 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 2020 certament amb
ingressos inferiors al 2019 per l’impacte de la COVID-19, estem convençuts que millorarà la implicació de la FUMH en el seu entorn més proper, amb tres línies d’activitats que posicionen 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.
Jordi Salayet i Garcia
Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà
La Garriga, 6 de juliol 2020
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