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////    PRESENTACIPRESENTACIPRESENTACIPRESENTACIÓÓÓÓ    ________________________________________________    
 
 
 
 
 
Tanquem el 2012 amb xifres d’activitat acadèmica similars a exercicis anteriors, tant 
pel que fa a número d’activitats, com a participants, com a professorat col�laborador. 
El que està marcant una tendència diferent als darrers anys és el perfil de l’alumnat 
que, tal com s’esperava, respon cada vegada més a perfils professionals donat que ara 
les activitats formatives que es proposen s’adrecen a les persones per a la seva vida 
laboral. Així, la FES rep, cada vegada més, persones que treballen a diferents sectors 
econòmics i a diferents àrees dintre l’empresa. Com no podia ser d’altra manera pel 
context en què estem, també hi ha més persones en situació de desocupació que han 
participat en la formació de la Fundació. 
 
No per esperat aquest canvi de perfil dels usuaris deixa de ser important. Al contrari, 
el que denota és que el gir en les propostes acadèmiques orientant-les a professionals 
i empreses en detriment de la població en general ha començat a tenir la seva 
resposta. 
 
La primera edició del Postgrau en Vulcanologia (UdG), un primer postgrau iniciat amb 
la UVic, l’acord per realitzar un curs d’ESADE a Olot el proper any, i l’inici d’una nova 
trilogia amb la Universitat Menéndez Pelayo marquen les principals novetats 
acadèmiques de l’any quant a grans formats. 
 
Pel que fa a programes, l’inici dels col�loquis entre empresaris d’Olot Breakfast, 
l’assumir la coorganització de les sessions d’Emprenedoria que venia realitzant 
l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, el tancament dels cursos d’idiomes i els 
treballs per obrir un nou cicle amb les acadèmies de la ciutat a principis de 2013 són 
les mostres més evidents del gir que està fent la FES. 
 
Quant a serveis, és remarcable senyalar que s’ha començat a tramitar la bonificació de 
cursos propis per mitjà de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que 
seguim acollint el Punt de Suport de la UOC o que donem suport a l’IMPC en la gestió 
de l’Aula Mentor i altres propostes formatives per sumar esforços. 
 
En aquest sumar esforços, l’any també ha vingut marcat pels treballs d’apropament 
amb la Fundació Garrotxa Líder, el Centre d’Empreses de Les Preses, l’IMPC i Turisme 
Garrotxa per dissenyar el que ha de ser el futur ens únic de promoció econòmica de la 
comarca. 
 
Tal com s’anunciava al Pla d’Actuació 2012, aquest ha estat un any de trancisió.  
 
 
 
  
 
 

Jordi Calabuig i Serra 
Director de la FES 
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////    LALALALA    FESFESFESFES    DESDESDESDES    DEDEDEDE    DINSDINSDINSDINS________________________    
 
 
 
 
 
////    GESTIÓ GESTIÓ GESTIÓ GESTIÓ ACADÈMICAACADÈMICAACADÈMICAACADÈMICA    ________________________________________________________________________________________________________    

 
 
En termes generals les actuacions realitzades durant l’any s’han ajustat força al Pla 
d’Actuació previst. Aquest és el balanç de l’any expressat succintament: 

- S’han realitzat dos postgraus, un amb la UdG i l’altre amb la UVic, a més d’un 
curs d’especialització amb la UdG. Hi havia previstos més cursos 
d’especialització, però també val a dir que és la primera vegada que es 
programen dos postgraus a Olot dintre el mateix curs acadèmic. 

- S’ha signat un acord de col�laboració amb ESADE Business School per portar a 
Olot un curs el 2013. Durant el 2012 s’han fet accions de comercialització i una 
presentació pública en format de conferència oberta a tothom. 

- S’ha desestimat des de les instàncies impulsores el grau universitari d’EUSES a 
Olot. Però ha sorgit un nou projecte, la Fundació Kreas, del que se n’està fent 
seguiment per tal que Olot hi jugui un paper rellevant. 

- S’ha recuperat el programa de Seminaris Empresarials i s’han consolidat les 
accions adreçades a col�lectius concrets –turisme, productors locals, docents. 

- S’han obert nous programes com els col�loquis entre empresaris d’Olot 
Breakfast o les sessions per a Emprenedors. 

- La col�laboració amb associacions empresarials ha estat més fructífera que 
mai: Cercle Euram de la Garrotxa, Antena a Olot de la Cambra, Innovacc en 
són alguns exemples. 

 
 
 
////    GESTIÓ INTERNA GESTIÓ INTERNA GESTIÓ INTERNA GESTIÓ INTERNA ________________________________________________________________________________________________________________    

 
 
Internament, el més rellevant ha estat la modificació d’Estatuts de la Fundació. La 
modificació ha anat més enllà de l’adaptació a la nova normativa i ha afectat la 
configuració dels òrgans de govern: 

- El Juliol es va aprovar la modificació d’Estatuts que inclou, entre altres, la 
reducció de membres del Patronat a una forquilla d’entre vuit i dotze persones, 
l’eliminació del Consell Tutor i del Consell Assessor, i la creació d’una nova 
figura que són els Agents Col�laboradors. 

- S’ha participat activament a les comissions i jornades per a la creació d’un nou 
ens de promoció econòmica comarcal i s’ha assistir amb regularitat a les 
reunions de coordinació amb l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat. 

- S’han realitzat obres a l’edifici, de titularitat municipal, per disposar de dues 
aules noves, una sala de professorat i també s’ha actuat als lavabos. 

- S’ha començat a gestionar a les empreses la bonificació de cursos propis per 
mitjà de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 
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- A nivell ambiental, s’han reduït notablement, respecte l’any anterior, el consum 
elèctric i el de paper, no així el consum de gas. 

- L’ocupació de l’aulari ha registrat cotes força elevades, especialment en la 
franja horària de vespres. UNED, CPNL, IMPC i la mateixa FES han estat els 
principals usuaris. Com a novetat cal dir que s’acullen des d’aquest any els 
tallers de memòria i altres cursos de cultura general organitzats des de l’IME i 
també sessions formatives de la Delegació a la Garrotxa de l’ICHN, del Gremi 
de perruquers i perruqueres o Consorci d’Acció Social de la Garrotxa: 

    

Ocupació aules

1370,5

734
100

833

677

36,5
72

CASG UNED IMPC IME CPNL FES Entitats varies
    

    
    
    
    

////    GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ ________________________________________________________________________    

 
 
L’esforç de comunicació principal durant el 2012 ha estat donar a conèixer a les 
empreses mitjanes i grans de la comarca l’oferta formativa de la FES. Fins ara aquest 
no era el públic objectiu principal, però les accions de comercialització del Postgrau de 
la UVic, el PLD d’ESADE i Olot Breakfast han fet que la FES sigui ara més coneguda 
per part de l’empresariat de la Garrotxa i comarques veïnes. 

- El butlletí La FES Informa ha superat els 4.000 subscriptors. 

- S’han celebrat vàries trobades amb empresaris a Olot, Ripoll i Figueres i s’han 
visitat personalitzadament nombroses empreses. 

- S’ha regularitzat la presència al Facebook on ja s’han superat els 450 seguidors 
i també al Twitter. La propera assignatura és la presència a xarxes 
professionals com el Linkedin i aconseguir feedback al Facebook. 

- La presència als mitjans de comunicació ha estat més elevada que anys 
anteriors, no només perquè s’han generat moltes notícies sinó també perquè la 
centralització de les convocatòries als mitjans locals a l’Ajuntament hi ha 
ajudat. 
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////    ÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERNÒRGANS DE GOVERN    ________________________________________________________________________________________________________    
 
 
El juliol de 2012 el Patronat de la Fundació va aprovar, amb un 82,3% dels vots a 
favor, una modificació d’Estatuts que incloïa canvis notables en els òrgans de govern. 
Així, s’ha reduït els òrgans de govern a dos: el Patronat, que estarà format per entre 8 
i 12 membres, i el Consell Rector, format per entre 3 i 5 membres del mateix 
Patronat. També s’ha creat un nou òrgan amb caràcter informatiu i participatiu, que és 
el d’Agents col�laboradors. 

 
Es va aprovar una composició inicial del Patronat de vuit persones en representació de 
sis entitats i institucions: 

- tres de l’Ajuntament d’Olot 
- una del Consell Comarcal de la Garrotxa 
- una de la Universitat de Girona 
- una de la Universitat de Vic 
- una de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot 
- una del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 

També es va aprovar incloure com a novè patró: 
- un representant de l’Institut La Garrotxa en representació dels centres de 

secundària i del Centre Integral de la formació professional de la Garrotxa. 
 

Josep Maria Corominas i Barnadas, en tant que alcalde d’Olot, segueix com a president 
de la Fundació, i Estanis Vayreda i Puigvert com a secretari. 
 
Quant a l’equip tècnic, no hi ha hagut modificacions i està configurat per quatre 
persones: Jordi Calabuig i Serra, com a director, Marta Fontaniol i Passolas i Marta 
Figueras i Barnera, com a tècniques, i Carme Guirado i Garcia, com a administrativa. 
 
 
 
////    GESTIÓGESTIÓGESTIÓGESTIÓ    ECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICA    ________________________________________________________________________________________________________    
 
 
La FES és una entitat sense ànim de lucre que es finança amb aportacions de 
l’Ajuntament d’Olot, d’altres institucions públiques i privades –com a aportació directa, 
per concessió d’ajuts i subvencions, o per contractació de serveis- i de les pròpies 
activitats. 
 
El pressupost global de la FES el 2012 va ser de 242.848,23 euros, el que representa 
un 2,7% més que l’any anterior. En el capítol de despeses, aquestes aportacions 
serveixen per pagar els sous de l’equip tècnic, les despeses corrents de funcionament 
de l’entitat, les que genera el manteniment de la seu i les despeses directament 
imputables a l’organització d’activitats de formació. 
 
En el capítol d’ingressos, les principals aportacions directes són les de l’Ajuntament 
d’Olot (de 110.000 euros) i de la Diputació de Girona (de 20.000 euros). La resta 
prové, bàsicament, d’ajuts i subvencions (sumant 50.947,37 euros) i matrícules de 
l’alumnat (que pugen a 40.436,71 euros). Les aportacions d’ajuts i subvencions 
reverteixen directament en el finançament d’activitats, el que permet abaratir les 
matrícules -i en alguns casos oferir la matrícula gratuïta- o tirar endavant cursos amb 
una ràtio d’alumnes inferior a la inicialment prevista. 
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////    ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS    FORMATIVESFORMATIVESFORMATIVESFORMATIVES    ________    
    
    
    
    

////    UNIVERSITATUNIVERSITATUNIVERSITATUNIVERSITAT    ____________________________________________________________________________________________________________________________    
 
 
Aquesta és la línia de treball de base de la Fundació. Enguany s’ha iniciat de manera 
ferma la col�laboració amb la Universitat de Vic amb la realització d’un Postgrau, s’ha 
reforçat la relació amb la Universitat de Girona amb quatre activitats de molt nivell i 
s’han renovat i mantingut els vincles amb la Universidad Menéndez Pelayo i la 
Fundación Fernando González Bernáldez. Aquestes activitats vénen ressenyades en 
aquest capítol i en el següent. 
 
 
 
CURSOS DE POSTGRAU 
 
 

o Curs de postgrau en Negocis Internacionals (UVic)  
 
Iniciat l’octubre de 2012, aquest curs de 155 hores presencials acabarà el juny 
de 2013 amb la presentació dels treballs finals. El format és de sessions 
presencials setmanals d’octubre a març, tots els divendres a la tarda i els 
matins de dissabtes alterns. 
Hi participen tretze alumnes de la Garrotxa, Osona i Pla de l’Estany. La major 
part d’ells són treballadors d’empreses que ja exporten o que es volen iniciar 
en els negocis internacionals. El perfil acadèmic és molt divers, des de 
persones amb formació empresarial o llengües, fins a persones sense formació 
universitària però amb una trajectòria professional acreditada en direcció 
d’empreses o exportació. 
Cèsar Duch, doctor en econòmiques i professor de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació de la UVic, és el director acadèmic del curs que preveu la 
participació d’una dotzena de professionals experts en les diferents matèries a 
impartir. 

 
 

o Curs de postgrau en Vulcanologia (UdG) 
 
Del 15 al 28 d’octubre va tenir lloc a la FES el Curs de postgrau en Vulcanologia 
per la Universitat de Girona, organitzat conjuntament entre la FES i la UdG i 
amb la col�laboració del Centre Superior d’Investigacions Científiques de 
Barcelona i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de 125 hores 
de durada. 
El curs va comptar amb la participació de 22 alumnes d’arreu de l’estat 
espanyol i també de Mèxic i de Costa Rica. El professorat de reconegut renom 
provenia de l’estat espanyol, Anglaterra i Mèxic.  
La valoració per part de l’alumnat va ser més que satisfactoria i en aquests 
moments ja s’està difonent la segona edició del postgrau. 
El director del curs va ser el professor d’investigació del CSIC de Barcelona 
Joan Martí i Molist. 
Per aquesta primera edició es va comptar amb el suport de a Diputació de 
Girona. 
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CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 
 
 

o Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies 
 
Del 28 al 30 de novembre va tenir lloc el curs d’especialització sobre Museus i 
Noves Tecnologies de la Universitat de Girona. La direcció acadèmica va anar a 
càrrec de Montserrat Mallol, directora dels Museus d’Olot i va estar coorganitzat 
entre la Universitat de Girona, els Museus d’Olot i la Fundació d’Estudis 
Superiors d’Olot. I va comptar amb la col�laboració de la Diputació de Girona i 
el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
En total i van participar 27 alumnes d’arreu de les comarques catalanes i de 
València. La valoració per part de l’alumnat va ser molt positiva amb un 8.56 
sobre 10 de qualificació global. El professorat del curs provenia d’arreu de 
l’estat espanyol i de reconeguts centres culturals així com el Museu Thyssen de 
Madrid, el Museu de l’Alhambra de Granada, el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, aixó com també del món universitari i de la gestió i la consultoria 
cultural.  

 
 

o Activitats no programades 
 
En el Pla d’actuació s’havia previst la programació de dos cursos 
d’especialització més, però que finalment es va optar per no programar per 
centrar-nos en altres activitats no previstes inicialment. Les activitats 
descartades van ser el Curs d’especialització en turisme esportiu i activitats de 
lleure i el Curs d’especialització en Disseny industrial. 

 
 
 
CURSOS D’ESTIU 
Cursos amb la UdG i la UVic en el marc dels Cursos d’Estiu 2012 de la Xarxa Vives 
d’Universitats. 
 

o Arquitectura i Paisatge. RCR Arquitectes 
 
Durant el mes d’agost, va tenir lloc el workshop internacional sobre 
Arquitectura i Paisatge. RCR Arquitectes amb una durada de més de 200 hores 
i acreditat per la UdG. La direcció acadèmica del curs va anar a càrrec de 
l’equip d’RCR Arquitectes. 
Com a resultat de l’activitat docent de tot el mes van realitzar-se nou projectes 
d’arquitectura que van donar resposta a les propostes plantejades. Al llarg de 
la docència els alumnes van poder conèixer 25 obres de RCR a partir de visites 
organitzades. 
A més, hi van haver 20 conferències realitzades per RCR i convidats de 
prestigi, entre els quals Josep Maria Montaner, Iñaki Alday, Margarita Joves, 
Hisao Suzuki, Fuensanta Nieto, Enrique Sobejano, Antoni Blàzquez, Maurici 
Ginés, Antoni Falcón. 
La participació del curs va ser de 50 estudiants i arquitectes de 13 nacionalitats 
d’Amèrica, Àsia, Oceania i Europa. A més, fins a 300 persones van participar en 
els col�loquis posteriors i oberts a la població. La valoració global del curs ha 
estat molt satisfactòria i per aquest motiu ja s’ha anunciat la segona edició 
durant l’agost del 2013. 
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o Educació del cos, l’espai i el moviment a través dels contes 
 
Curs de 30 hores de durada, que gràcies a l’èxit que van tenir propostes 
similars els dos darrers estius, es va reprogramar amb algunes modificacions. 
El curs va tenir lloc a l’espai de dansa de l’Esbart Dansaire Marboleny, a Les 
Preses, i estava dirigit per la ballarina i coreògrafa Sílvia Brossa. Va comptar 
amb la participació de 9 alumnes, sobretot mestres d’infantil i primària, que 
van treballar i aprendre les possibilitats de moviment que té l’esquelet dels 
nens de 3 a 5 anys, tècniques de joc motriu en relació a l’espai, les capacitats 
de desplaçament a l’espai, etc. Tot pensant en tècniques, jocs i activitats per 
portar a l’aula, amb els nens. Aquest curs va formar part de la formació de 
cursos d’estiu de la Universitat de Vic.  
 
 

o Activitats anul�lades 
De les propostes de cursos d’estiu, se’n van haver d’anul�lar dos per falta 
d’alumnes inscrits: el curs Biodiversitat per als qui ensenyen biodiversitat de 30 
hores i programat amb la UdG i també el curs Tècniques de relaxació per a 
docents de 25 hores i programat amb la UVic. 

 
 
 
ALTRES ACTIVITATS 
En aquest apartat s’hi ressenyen dues activitats no previstes, realitzades en 
col�laboració amb la Universitat de Girona: 
 
 

o Workshop sobre Paisatge i Canvi Climàtic 
 
Del 8 al 21 de juliol 43 alumnes de 5 universitats europees van participar, 
conjuntament amb un equip de 15 professors de 6 universitats europees, en el 
Workshop sobre Paisatge i Canvi Climàtic que va tenir lloc a Olot i que va ser 
organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la Càtedra 
de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, l’Observatori 
del Paisatge de Catalunya i la Facoltà de Pianificazione del Territorio de la IUAV 
di Venezia i la col�laboració de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i el Museu 
Comarcal de la Garrotxa. Al llarg dels 14 dies del curs els alumnes van rebre 
formació magistral duta a terme per diferents professionals que treballen i 
desenvolupen la seva activitat professional dins l’àmbit del paisatge i del canvi 
climàtic. 
Un cop finalitzada la part teòrica, els alumnes distribuïts per grups de treball 
van desenvolupar un treball pràctic que varen exposar l’últim dia del workshop 
i que estava centrat en els canvis que hi pot haver al territori degut al canvi 
climàtic. Les deus zones d’estudi eren la Plana de l’Empordà i la Plana d’Olot. 
Aquest curs formava part d’un programa europeu en el qual els alumnes 
assistents al curs disposen d’una beca per poder-hi assistir. 
 

 
o Sessió amb l’Institut Transfronterer 

 
El 26 d’octubre va tenir lloc la sessió Organització sociosanitària en un context 
transfronterer: gestió comuna dels incendis organitzat per l’Euroinstitut Català 
Transfronterer, participat per la UdG i la Universitat de Perpinyà. Via Domitia. 
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////    JORNADES JORNADES JORNADES JORNADES I ESTADESI ESTADESI ESTADESI ESTADES    ____________________________________________________________________________________________________    

 
En aquest apartat s’hi recullen les Jornades pròpies, les col�laboracions amb jornades 
externes i també les estades formatives que s’han acollit d’alumnes d’altres 
organitzacions. 
 
 
JORNADES I CURSOS  
 
 

o Volcandpark. 1r Congrés Internacional sobre gestió i divulgació de 
paisatges volcànics protegits  
 
Del 21 al 25 de maig va tenir lloc el Volcandpark, 1r Congrés Internacional 
sobre Gestió i Divulgació de Paisatges Volcànics Protegits. L’acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrtoxa, el 
Centre Superior d’Investigacions Científiques i l’Institut de Ciències de la Terra 
Jaume Almera de Barcelona van comptar amb l’aval científica de la IAVCEI i el 
suport i col�laboració de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, la Unesco, 
Europarc-Espanya, la Societat Catalana d’Educació Ambiental i el Centre per a 
la Sostenibilitat Territorial. El congrés va comptar amb la participació de 99 
persones provinents de 15 nacionalitats diferents. Durant el cinc dies del 
congrés es van tractar 5 temàtiques diferents i es van presentar 45 ponències i 
71 pòsters. El dimecres hi va haver sortides de camp per l’àmbit del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Les valoracions dels participants i de l’organització han estat bones i ja s’ha 
anunciat el segon Volcandpark que tindrà lloc el 2014 a Hawaii. 
 

 
o I Seminari Internacional sobre Medi Ambient i empresa amb el CUIMPB  

 
La tardor del 2012, concretament el 5 i 6 d’octubre, va tenir lloc el primer 
seminari sobre Energia i Empresa de la nova trilogia dedicada a Empresa i Medi 
Ambient. Aquesta ja és la quarta trilogia de temàtica ambiental organitzada 
conjuntament entre el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. La direcció acadèmica del 
curs va anar a càrrec de Modest Batlle, doctor enginyer de camins, canals i 
ports, arquitecte i professor titular d’estructures de l’Escola d’Arquitectura.  
Les valoracions per part dels participants van ser més que satisfactòries 
obtenint una puntuació molt alta tan pel que fa a la temàtica tractada, el 
professorat i l’organització de l’acte. Aquest seminari va comptar amb el suport 
de la Fundació Agbar, que ja ve col�laborant en totes les edicions anteriors de 
les altres trilogies i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la 
Universitat de Girona. Aquesta edició va comptar amb la participació de 40 
persones. 

 
 

o II Jornades d’Artteràpia a Olot  
 
Els dies 9 i 10 de novembre van tenir lloc les II Jornades d’Artteràpia 
celebrades a Olot, amb un total d’onze participants amb perfils molt diversos: 
professionals de l’ensenyament, de la salut mental, de la geriatria, de la 
psicologia i de la pedagogia, i estudiants. Les Jornades estaven organitzades 
per la FES, les associacions professionals d’artterapeutes Grefart i Altrart. Van 
tenir una durada de 16,5 hores i estaven reconegudes amb crèdits de lliure 
elecció per la Universitat Oberta de Catalunya.  
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o VII Jornada sobre productes agroalimentaris locals. Quilòmetre 0. 

Arrenquem amb els products locals!  
 
Per setè any es va organitzar en el marc de la Fira del Fajol de Batet de la 
Serra una jornada sobre productes agroalimentaris locals enfocada, en aquesta 
edició, en el “Quilòmetre 0”. La jornada amb una durada d’un matí va comptar 
amb la presentació de tres experiències. De la mà de Rosa Solà, la Guia de 
Restaurants km 0, per part de Sergi de Meià, l’experiència de Monvínic i de la 
mà de Marc Solé l’experiència de Cal Peretó. L’assistència va ser de quasi 60 
persones que van valorar positivament la jornada. Per a l’organització de l’acte 
es va comptar amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la 
Fundació Garrotxa Líder, el Sigma, l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat 
de l’Ajuntament d’Olot, Slow Food Garrotxa i la Fundació d’Estudis Superiors 
d’Olot. El suport econòmic del Consell Comarcal de la Garrotxa i el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya i la col�laboració de la Junta Veïnal de Batet de la 
Serra. 

 
 

o Activitats no programades 
 
Enguany no s’ha programat el Seminari de Turisme Rural a Catalunya que 
havia de tractar sobre la gastronomia com a factor singular en el sector turístic. 
Tot i tenir el programa elaborat i haver ja contactat amb la majoria de ponents, 
des de l’organització es va trobar oportú no tirar-lo endavant per la manca de 
finançament extern. Tot i així, s’intentarà reprogramar-lo el 2013. 
Tampoc no s’ha realitzat la Jornada de seguiment de la CETS.  

 
 
 
ESTADES FORMATIVES 
 

o Workshop sobre Paisatge i Canvi Climàtic 
(es tracta en l’apartat de Cursos d’Estiu) 

 
 

o Màster en gestió d’espais naturals 
 
Del 6 al 9 de juny, 32 alumnes del Màster en Espais Naturals Protegits han 
visitat la Garrotxa per tal de realitzar un dels mòduls d’aquesta formació. El 
màster està organitzat per tres universitats, la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Universidad Complutense de Madrid i la Universidad de Alcalá de 
Hernares, a través de la Fundación Fernando González Bernáldez i amb la 
col�laboració d’Europarc-Espanya. Aquesta és ja la dotzena edició d’aquest 
màster i el tercer any consecutiu que els alumnes es desplacen a la nostra 
comarca per realitzar el mòdul que es titula “la gestió activa”. Els dies de 
l’estada s’han treballat diferents aspectes de gestió del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa a partir de visites, casos pràctics i treball amb grup. 
L’objectiu principal de l’estada era conèixer de primera mà temes de gestió que 
en aquests moments s’estan desenvolupant des del Parc Natural i participar-hi 
de forma activa per tal d’elaborar possibles solucions a aplicar. Un dels dies de 
l’estada també es va visitar el Parc Natural del Cap de Creus. La logística i 
coordinació de l’estada dels alumnes del màster s’ha portat a terme des de la 
FES i el PNZVG. En aquesta edició es va comptar amb la participació d’alumnes 
d’arreu de l’estat espanyol i també de Portugal, d’Itàlia, d’Equador, de Bolívia, 
de la República Dominicana, de Mèxic, d’Hondures, de Xile i de Paraguai. 
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////    EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 
 
El bloc d’empresa és on s’ha treballat més per oferir noves propostes. L’orientació a 
l’empresa per part de la FES té antecedents en els Seminaris Empresarials i altra 
programació sectorial, però per ampliar a nous segments de professionals s’ha 
treballat en noves propostes: 
 
 
 
ESADE 
La FES i ESADE Business School van signar el 5 de juliol un conveni marc de 
col�laboració per tal que la cinquena escola de negocis més ben valorada a nivell 
internacional converteixi Olot en el seu primer referent a les comarques gironines. 
L’acord implica: 
 

o Conferència de Carlos Jordana 
 
El 8 de novembre va tenir lloc, a la Sala d’Actes de l’IMPC i davant una 
trentena d’empresaris de la comarca, la presentació del PLD d’ESADE a càrrec 
del seu director, Carles Torrecilla. La presentació va venir precedida de la 
conferència Factors d’èxit per créixer 2020, a càrrec de Carlos Jordana, 
professor col�laborador d’ESADE. 

 
o Programme for Leadership Development – PLD 

 
El primer curs que l'escola de negocis portarà a Olot serà el Programme for 
Leadership Development PLD® que començarà el febrer de 2013. El PLD® és un 
programa de participació multisectorial i multifuncional en què els participants 
es beneficien, al llarg de les 200 hores que dura el curs, d'una gran riquesa 
d'experiències i idees d'altres sectors i àrees a dintre de l'empresa. 
Al llarg del 2012 s’han realitzat presentacions a Olot, Figueres i Ripoll, a més 
de nombroses entrevistes personalitzades amb prescriptors i potencials 
alumnes. Hi col�labora el Cercle Euram de la Garrotxa. 
 

 
SEMINARIS EMPRESARIALS 
 
Del març al desembre va tenir lloc el programa de Seminaris Empresarials que és un 
conjunt de sessions formatives de curta durada, entre 4.5h i 12h, que estan dirigides 
a directius, petites i mitjanes empreses i emprenedors i que tracten de forma 
específica diferents temes d’interès per al sector empresarial. Se’n van programar un 
total de 19 i se’n van realitzar 11 i se’n van anul�lar 8 per falta d’alumnat. 
A continuació es detalla el programa dels seminaris. 
 

o Emprenedoria i microempreses en temps de crisi. Cap a la xarxa de 
microempreses. Conferència inauguració del cicle en format de conferència i 
amb la participació de 16 alumnes. La va impartir Joan Torrent, llicenciat en 
Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor en Societat de la Informació i el 
Coneixement. Director de la UOC Business School.  
 

o Administració electrònica a les empreses i a les administracions. Amb 
12 alumnes i de la mà de Jordi Masias, Enginyer Superior en Informàtica per la 
UAB. Postgrau en direcció de Departaments d’Informàtica per la UB, soci 
director d’AGTIC, director executiu de kronos Project i conseller delegat de 
Firmaprofessional.  
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o Com organitzar esdeveniments sostenibles? Amb 12 alumnes i de la mà 
de Isabel Junquera, llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i 
Màster Oficial en Dret Ambiental. Sòcia consultora i gerent de Repte Territorial 
SC, consultoria en temes de societat i medi ambient. 

 
o Estratègies web Mobile i Apps per a aconseguir nous clients. Amb 13 

alumnes i de la mà de Xavier Rivera, graduat superior en Comerç 
Internacional, consultor de marketing online internacional.  
 

o Comunicació no verbal: tu ets el missatge. Amb 9 alumnes i de la mà de 
Toni Ruscalleda, llicenciat en Filologia Catalana i assessor lingüístic del Consorci 
per a la Normalització Lingüística. 

 
o Com organitzar un esdeveniment esportiu? Amb 10 alumnes i de la mà de 

Sònia Jurnet, llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, gerent de 
Diversport SC, empresa d’organització d’esdeveniments esportius.  
 

o Creació de llocs web utilitzant wordpress com a gestor de continguts 
(avançat). Amb 19 alumnes i de la mà de Montserrat Peñarroya, experta en 
màrqueting electrònic i web 2.0.  
 

o Mètodes pràctics per a la producció d’idees. Amb 20 alumnes i de la mà 
d’Enric Puig, diplomat en Direcció d’Empreses per ESADE, és consultor exectiu i 
formador en desenvolupament comercial, màrqueting i producció d’idees. 
 

o IVA i fiscalitat empresarial. Amb 14 alumnes i de la mà de Bettina Martínez, 
llicenciada en Econòmiques per la UAB, sòcia-directora del grup TAX, 
economistes i advocats. 

 
o Redacció eficaç per a blogs, facebook i twitter. Amb 26 alumnes i de la 

mà de Enrique San Juan, periodista i director de Community Internet – the 
social media company. És consultor estratègic en xarxes socials i formador i 
coach tecnològic. 
 

o Novetats fiscals pel 2013. Amb 14 alumnes i de la mà de Miquel Márquez, 
llicenciat en ADE i Dret, i Màster en Assessoria fiscal, soci fundador de Planning 
Assessors Fiscals, SLP. 

 
Anul�lats: 
D’aquest programa es van haver d’anul�lar vuit propostes en no arribar al mínim 
d’alumnes necessaris: 
o La reforma de les pensions i la nova reforma laboral. 
o Creació de llocs web utilitzant wordpress com a gestor de continguts (bàsic). 
o Optimització de la factura energètica 
o Els mercats anglosaxons: negocis pendents. 
o Sistemes de gestió de l’energia en una empresa. 
o Càlcul de la petjada de carboni i comerç de drets d’emissió de CO2 
o Validesa jurídica de les relacions telemàtiques a l’empresa i a l’administració. 
o Finances per a no financers: anàlisi dels estats financers. 

 
 

OLOT BREAKFAST 
 
El desembre del 2012 s’ha iniciat un nou programa sota el títol d’Olot Breakfast. 
Aquest, és un cicle de 12 sessions col�loquis amb l’objectiu d’acostar experiències 
empresarials innovadores i d’èxit que destaquin per algun factor concret com la 
innovació, les estratègies d’internacionalització, la responsabilitat social, l’organització 
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interna, el màrketing, la innovació, etc. i debatre amb els empresaris locals a partir de 
les seves pròpies experiències. Per tant, és un programa dirigit al món de l’empresa 
que pretén afavorir, al mateix temps, l’intercanvi d’experiències entre empresaris i 
fomentar la interacció entre empreses de sectors molt diferents però amb el factor 
comú d’estar situades en un mateix territori. Totes les sessions són gratuïtes i es 
compta amb el suport econòmic de la Fundación Española para la Ciéncia Y la 
Tecnologia (Fecyt) del Ministerio de Economia y Competitividad. 
 

o Esperit Empresarial i Èxit 
 
Aquesta va ser la primera sessió, duta a terme el desembre, de la mà de 
Xavier Verdaguer, emprenador resident entre Barcelona i Silicon Valley que ha 
muntat diverses empreses innovadores. La sessió va comptar amb la 
participació de 26 empresaris els quals van valorar molt satisfactòriament la 
sessió. 

 
 

IDIOMES 
 
El curs 2011-12 es va començar a traspassar a la UNED Garrotxa la responsabilitat de 
programar cursos d’idiomes. La UNED, en tant que universitat, pot expedir certificats 
oficials amb reconeixement europeu. Durant aquest curs, la FES ha tancat els tercers 
nivells que ja tenia previstos i la UNED va programar els primers nivells. Igualment, es 
va tancar el cicle de tertúlies fins a juny. 
 

o Cursos d’italià i xinès 
Es realitzen fins el mes de juny el tercer nivell d’italià i el tercer de xinès amb 
el professorat habitual: Alesandro de Filippi pel curs d’italià i Pau Viladiu pel 
curs de xinès. 

 
o Tertúlies d’anglès i francès 

De gener a juny de 2012 van tenir lloc les tertúlies d’anglès i francès, dues 
activitats que es vénen oferint des de ja fa més de 10 anys i que corresponien 
al segon i tercer trimestre de les tertúlies iniciades la tardor del 2011. Durant 
aquest període es van realitzar tres grups d’anglès i un de francès per cada 
trimestre amb un total de 74 alumnes a anglès i 25 a francès, amb un total així 
de 99 alumnes. Un cop més, es va comptar amb Bahar Dolen per conduir les 
tertúlies d’anglès, i amb Pierre De Couessin per conduir les tertúlies de francès. 
Aquestes activitats estan reconegudes com a activitat de formació permanent 
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb crèdits 
de lliure elecció per la UOC, de manera que al finalitzar el tercer trimestre, 
totes aquelles persones que van assistir amb el mínim del 80% d’assistència, 
van obtenir el certificat que ho acredita. 
Per la tardor del 2012 no es van programar tertúlies a l’espera de la creació 
d’un nou programa d’idiomes per l’any 2013. 
 

 
PROGRAMA D’EMPRENEDORIA 
 
Juntament amb l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i el Centre d’Empreses de les Preses, es va programar la 6ª edició de les 
sessions de formació dirigides als emprenedors. Es tracta d’un conjunt de sessions 
específiques per a emprenedors que tenien com a objectiu facilitar que les persones 
emprenedores disposessin del màxim d’eines possibles per garantir l’èxit del seu 
projecte.  
Anaven dirigides a totes aquelles persones que vulguin iniciar un projecte empresarial 
o que l'hagin començat en els darrers tres anys i vulguin consolidar-lo, però eren 
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obertes a tothom. Les sessions eren gratuïtes i estaven subvencionades pel 
programa INICIA de la Generalitat de Catalunya, pel Fons Social Europeu i per 
l’Ajuntament d'Olot. En total es van impartir 15 sessions, algunes de 2 hores i d’altres 
de 4 hores: 
 

o Màrqueting amb pocs recursos. 15 de març amb 33 alumnes. Sessió 
dirigida a dotar a l’emprenedor d’eines per realitzar accions i obtenir nous 
clients o fidelitzar la cartera de clients ja existent. Va estar impartida pels 
ponents Eduard Rodriguez i Joaquim Munné, empresaris associats a l’associació 
SECOT de Girona. 
 

o Innovació a les petites empreses. 29 de març amb 21 persones. L’objectiu 
de la sessió era tractar la innovació com a eina per a fer front a la crisi. La van 
conduir els ponents Francesc Aldrich i Antoni Cabarrocas de SECOT Girona. 

 
o Noves alternatives professionals i sectors de negoci. 19 d’abril amb 31 

alumnes. L’objectiu era posar en comú totes aquelles noves sortides 
professionals que actualment s'estan desenvolupant en nous sectors de cara a 
l'autocupació. El ponent va ser en Xavier Veciana, consultor en habilitats 
directives, economia i finances, empresari i emprenedor. 

 
o Els avantatges competitius dels petits davant dels grans. 3 de maig amb 

26 participants i de la mà d’en Xavier Veciana. L’objectiu de la sessió era 
conèixer els avantatges competitius dels petits, les febleses dels grans i saber 
aprofitar-los pel nostre negoci.  
 

o La web, com vendre per internet. 17 de maig amb 36 alumnes i impartida 
per David Jané, fundador de l’empresa Volcànic Internet amb més de 10 anys 
d’experiència en el desenvolupament de pàgines web. L’objectiu de la sessió 
era conèixer els principals aspectes del màrqueting Digital i la seva relació amb 
el negoci.  
 

o Les xarxes socials. 31 de maig amb 47 alumnes: es va fer a la sala d’actes 
de l’IMPC. L’objectiu de la sessió era conèixer les diferents eines que posa a 
l’abast les noves tecnologies per tal de millorar la nostra presència a Internet. 
Estava conduïda per en David Jané. 
 

o 10 formes d'augmentar el benefici. 14 de juny amb 18 alumnes. Aquesta 
sessió tenia com objectiu fer de vehicle per analitzar i descobrir diverses 
oportunitats per a millorar els beneficis dels negocis. Els ponents varen ser en 
Salvador Figueras i Narcís Reixach, de SECOT Girona. 
 

o ABC de l'anàlis financer de les empreses. 28 de juny amb 18 alumnes. 
L’objectiu d’aquesta sessió era exposar els fonaments de les finances de 
l’empresa així com de la necessitat de la creació d’una informació financera 
fiable i puntual per un bon funcionament del negoci. Els ponents varen ser en 
Salvador Figueras i Josep Bronsoms de SECOT. 

 
o La importància de crear i cuidar la imatge de l'empresa. 13 de setembre 

amb 13 participants. Sessió impartida per Abel Cifuentes, responsable de 
formació d’Acoimatge, Assessoria d’imatge integral. L’objectiu de la sessió era 
mostrar quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de construir la imatge 
corporativa. 

 
o Què hem de saber del règim especial d’autònoms. 27 de setembre, a la 

sala d’actes del Impc amb 45 alumnes. L’objectiu de la sessió era conèixer com 
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funciona el règim especial d’autònoms. La va impartir Glòria Castells, assessora 
especialista en temes laborals a l’Assessoria Castells d’Olot. 

 
o Pla d'empresa. 11 d’octubre amb 26 alumnes. L’objectiu era conèixer com es 

realitza un pla d’empresa. Els ponents varen ser en Joaquim Munné i Francesc 
Aldrich, empresaris associats a l’associació SECOT de Girona. 

 
o Fiscalitat bàsica per a emprenedors i les obligacions fiscals -IVA. 25 

d’octubre amb el ponent Jordi Oliveras, economista i assessor fiscal a 
l’Assessoria Oliveras d’Olot, i 26 alumnes. L’objectiu era donar una visió 
general del sistema de tributació de les petites empreses, amb les obligacions 
que comporta el tenir activitat per compte propi i les eines necessàries per 
escollir el sistema de tributació que millor s’ajusti a cada tipus d’empresa. 

 
o Fiscalitat bàsica per a emprenedors II - Les obligacions fiscals- renda 

15 de novembre, igualment amb Jordi Oliveras, i amb 19 alumnes. Va donar 
una visió general del sistema de tributació de les petites empreses, tipus 
d’estructura legal, tràmits que s’han de seguir per donar d’alta una activitat, i 
classes d’impostos i obligacions fiscals. 

 
o Com atraure, captar i negociar amb els clients. 29 de novembre amb 26 

alumnes. La va impartir la Joana Frigolé, gerent de "Perfil" Consultoria de 
RRHH. L’objectiu era provocar la reflexió, el debat i l’autocrítica, dels patrons 
de conducta que aplica l’emprenedor/a en l’actualitat per atraure, captar i 
negociar amb el client. 

 
o La gestió eficaç del temps - 13 de desembre, impartida per Pilar Aiguabella, 

diplomada en Relacions Públiques i formadora especialitzada en l’àmbit dels 
RRHH, amb l’assistència de 18 alumnes. L’objectiu d’aquesta última sessió era 
reconèixer les competències i habilitats per optimitzar el temps de forma 
eficaç, amb l’objectiu principal de poder identificar i desenvolupar les pròpies 
capacitats en l’entorn professional així com oferir eines per a una gestió 
adequada del temps com a element fonamental per la nostra qualitat de vida i 
per l’èxit empresarial. 
 

A més d’aquestes quinze sessions, el Programa d’Emprenedoria n’incloia sis més 
organitzades pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Centre d’Empreses de Les 
Preses. 

 
 
ALTRES ACTIVITATS 
Al llarg de l’any es va donar suport a altres activitats formatives que tenien lloc a la 
comarca organitzades per altres organitzacions, com per exemple: 
 

o Jornada Go Export organitzada per ACC10 de la Generalitat de Catalunya 
amb la Cambra de Comerç, l’IMPC i la FES. Va tenir lloc el 24 d’abril. 
 

o La PIME i el finançament, un vincle possible? Organitzada per PIMEC i 
l’IMPC amb el suport d’Innovacc, la UIEG, Cambra de Comerç i Cercle Euram 
de la Garrotxa. Es va realitzar el 30 de maig. 

 
També es va programar una sessió amb el Col�legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya que, finalment, es va posposar pel primer trimestre de 2013. 
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////    PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALSPROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALSPROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALSPROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS    ________    
 
 
 
 
CURSOS AMB L’ESCOLA D’ART 
 
De la col�laboració amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot en van resultar tres 
propostes, dues de les quals Curs de motlles i reproduccions i Curs d’emprenedoria es 
van haver d’anul�lar per falta d’alumnes. El curs que sí que es va realitzar va ser el 
següent: 
 

o Curs d’iniciació al 3D Studio Max  
 
Del 8 de febrer al 28 de març a l’Escola d’Art d’Olot va tenir lloc el curs 
d’iniciació al 3D Studio Max amb un total de 32 hores de formació. El curs va 
comptar amb la participació de 18 alumnes els quals van valorar el curs amb 
amb un 3.93 sobre 5 pel que fa a la valoració global. 
La docència va anar a càrrec de l’arquitecte tècnic Joel Padros, especialitzat en 
edificis i obres i que ha rebut premis d’arquitectura de reconegut renom. 
L’organització de la formació es va fer conjuntament amb l’Escola d’Art d’Olot i 
els seus estudiants tenien un descompte amb la matrícula, en total el 50% de 
l’alumnat eren estudiants de l’Escola.  

 
 

 
FORMACIÓ PER AL SECTOR TURÍSTIC 
 
Aquest programa està organitzat per Turisme Garrotxa, el PNZVG i la FES, i és una de 
les actuacions recollides a la Carta Europea del Turisme Sostenible a la Garrotxa. 
L’objectiu és capacitar els professionals del turisme que treballen –o volen treballar- a 
la comarca i millorar la qualitat dels serveis turístics que s’hi ofereixen. 
Vint persones van passar per algun dels nou cursos i sessions del Programa de 
formació turística i educativa pel coneixement de la Garrotxa, dels quals 13 van 
realitzar els cursos per ser guia del Parc Natural i els altres per acreditar-se com a 
punt o espai d’informació.  
Durant el 2012 no es va oferir tota la formació per a acreditar-se com a guia ja que es 
va optar per donar-li un format més intensiu i es va preveure per a l’any 2013 una 
oferta de tots el mòduls en format intensiu. Aquestes són les activitats programades i 
realitzades al llarg de l’any: 
 

� Mòduls específics: 
o Introducció (3h.). Hi van participar 11 alumnes. 
o Manual de l’informador (3h.). Hi van participar 10 alumnes. 
o Bones pràctiques ambientals (3h.). Hi van participar 12 alumnes. 
o Equipaments ambientals (3h.). Hi van participar 11 alumnes. 

� Història i cultura de la Garrotxa I (9h.). Hi van participar 15 alumnes. 

� Geologia i vulcanisme I (6h.). Hi van participar 13 alumnes. 

� Els espais naturals de la Garrotxa I (6h.). Hi van participar 15 alumnes. 

� Atenció al visitant (9h.). Hi van participar 9 alumnes. 

� Educació en valors (10h.). Hi van participar 10 alumnes. 

� Sessions de formació permanent (5.5 hores de formació) adreçades 
específicament a professionals en actiu a la comarca: 
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o Visita al Centre d’Interpretació del Paisatge de la Vall de Bianya. 22 
participants 

o Eines web per al sector turístic. 22 participants. 
 
 
 
FORMACIÓ PER A DOCENTS 
En aquest apartat s’hi ressenyen activitats expressament programades per a docents i 
d’altres que s’han acreditat posteriorment com a formació permanent del Departament 
d’Ensenyament. 
 

o Educació del cos, l’espai i el moviment a través del contes 
Explicat a l’apartat de cursos d’estiu 
 

o Acreditació de cicles de conferències 
La FES ha participat com a col�laborador en els dos cicles de conferències 
iniciats tots dos a la tardor del 2012 i amb finalització durant la primavera del 
2013, amb la petició del reconeixement com a formació permanent pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb crèdits de 
lliure elecció per la Universitat Oberta de Catalunya. 
 

o VI Cicle Els Grans Interrogants de la Ciència organitzat per 
l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i el Consorci Sigma. 

o Cicle Catalunya i els reptes del s. XXI organitzat pel Patronat 
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC). 

 
 

o Activitats no realitzades 
Tal com s’ha comentat en l’apartat de Cursos d’Estiu, es van haver d’anul�lar 
els cursos Tècniques de relaxació per a docents i Biodiversitat per als qui 
ensenyen biodiversitat per falta d’alumnes. 
Una altra activitat prevista era un curs de Direcció per a Escoles Bressol que no 
es va arribar a programar i que s’ha posposat pel 2013. 
 

 
 
 
FORMACIÓ PER A MANIPULADORS D’ALIMENTS 
Amb l’objectiu de facilitar a les empreses el compliment de la normativa legal en 
matèria de manipulació d’aliments, el Consorci SIGMA i la FES organitzen cada any un 
seguit de cursos destinats a que els treballadors d’aquestes empreses disposin d’una 
formació adequada en higiene en la manipulació dels aliments. Una de les sessions 
d’estudi de casos es va haver d’anul�lar per falta d’alumnes, la resta de propostes es 
va realitzar amb normalitat: 
 

o Curs general de manipulador d’aliments. Febrer, 6h. amb 7 alumnes. 

o Sessió d’estudi de casos pràctics en la manipulació d’aliments. Març,  
3h. Hi van participar 5 alumnes. 

o Curs general de manipulador d’aliments. Juny, 6h., amb 14 alumnes. 

o Curs general de manipulador d’aliments. Setembre, 6h. Amb 8 alumnes. 

o Curs general de manipulador d’aliments. Desembre, 6h. Hi van participar 8 
alumnes. 
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////    AAAALTRES ACTIVITATSLTRES ACTIVITATSLTRES ACTIVITATSLTRES ACTIVITATS    ________________________    
    
    
    
    
 

////    PUBLICACIONSPUBLICACIONSPUBLICACIONSPUBLICACIONS    ________________________________________________________________________________________________________________________    
 
 
Tot i que cada vegada més utilitzem el web per penjar-hi la documentació dels cursos 
i jornades, seguint el criteri de les edicions anteriors, es van publicar en paper les 
actes del seminari d’agrobiodiversitat: 
 
 
III Seminari internacional sobre Agrobiodiversidad 
 
En el marc de la trilogia sobre Agrobiodiversitat, el 2012 es va editar la publicació de 
les ponències del III Seminari Internacional sobre Agrobiodiversitat que va tenir lloc la 
tardor del 2011. L’edició va anar a càrrec de Joan Simó Cruanyes i Francesc Casañas 
Artigas, aquest últim director del curs i coordinador de la trilogia. 
El llibre recull set articles de 9 autors i té 119 pàgines íntegrament en castellà. Està 
editat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, 
l’Ajuntament d’Olot, la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la Fundació Miquel Agustí. 
 
 
 
 
////    PARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓ    ENENENEN    PROJECTESPROJECTESPROJECTESPROJECTES    COMARCALSCOMARCALSCOMARCALSCOMARCALS    ____________________________    
 
 
Garrotxa Forma’t 
 
Es tracta d’un portal de formació professional no reglada que recull l’oferta formativa 
de diverses entitats de la comarca, amb la voluntat d’aglutinar tota aquesta oferta en 
un sol espai, i amb la voluntat de facilitar la recerca de formació a totes aquelles 
persones que hi estan interessades. Les entitats que hi participen són: el Centre 
Integral, el Centre d’Empreses de Les Preses, l’IMPC, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i la FES. La pàgina web va entrar en funcionament l’any 2009.  
 
 
Butlletí GAE – Garrotxa Actualitat Empresarial 
 
La FES col�labora com a entitat editora del butlletí digital Garrotxa, actualitat 
empresarial, conjuntament amb l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot, la 
Fundació Garrotxa Líder i el Centre d’Empreses de Les Preses. Aquest butlletí arriba de 
forma quinzenal a petites i mitjanes empreses d’Olot i comarca, amb informació sobre 
legislació, ajuts i subvencions, i formació. 
 
 
Comissió de seguiment de la CETS 
 
La FES és membre d’aquesta comissió des de la seva creació. Una comissió que es 
reuneix aproximadament una vegada cada trimestre per impulsar i fer el seguiment de 
les actuacions aprovades en el marc de la Carta Europea del Turisme Sostenible a la 
Garrotxa, coordinades pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.  
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Fundació Garrotxa Líder 
 
Com a membre del Patronat de la Fundació Garrotxa Líder, un representant de la FES 
va assistir al llarg de l’any a vàries reunions institucionals que es van convocar. 
L’objectiu de la Fundació és promoure el desenvolupament econòmic i social de la 
Garrotxa. 
 
 
Adri-noc 
 
La FES forma part de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona 
Nord-Oriental de Catalunya (Adri-noc) i de la seva junta directiva. Adri-noc dóna 
continuïtat a la feina feta durant anys per la Fundació Garrotxa Líder i es va crear per 
ampliar el seu abast territorial, incorporant municipis d’altres comarques com l’Alt 
Empordà, el Ripollès i el Pla de l’Estany, a més de la Garrotxa i Osona.  
 
 
Reunions entre Volcans 
 
La FES és membre del projecte Reunions entre Volcans des del seu inici. Aquest 
projecte té per objectiu atraure a la ciutat esdeveniments –congressos, convencions, 
reunions, etc.– de petit format i la FES hi és en tant que equipament, encara que part 
de la logística de les jornades de la FES es canalitza a través d’aquest projecte.  
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////    MÉSMÉSMÉSMÉS    DADESDADESDADESDADES    DDDD’ACTIVITATS’ACTIVITATS’ACTIVITATS’ACTIVITATS________    
    
    

////    QUADREQUADREQUADREQUADRE    D’ACTIVITATSD’ACTIVITATSD’ACTIVITATSD’ACTIVITATS    PERPERPERPER    ÀREESÀREESÀREESÀREES    ____________________________________________________    
    
    

Medi Ambient 
 
Curs de postgrau en vulcanologia 
Volcandpark 
I Seminari Internacional sobre Medi Ambient i Empresa 
VII Jornada sobre productes agroalimentaris locals. Quilòmetre 0 
Màster en Gestió d’Espais Naturals 
 
 
Formació a l'empresa 
 
Seminaris Empresarials 
Emprenedoria i microempreses en temps de crisi. 
Administració electrònica a les empreses i a les administracions 
Com organitzar esdeveniments sostenibles? 
Estratègies web Mobile i Apps per a aconseguir nous clients 
Comunicació no verbal: tu ets el missatge 
Com organitzar un esdeveniment esportiu? 
Creació de llocs web utilitzant wordpress com a gestor de continguts 
Mètodes pràctics per a la producció d’idees 
IVA i fiscalitat empresarial 
Redacció eficaç per a blogs, facebook i twitter 
Novetats fiscals pel 2013 
 
Olot Breakfast 
Èxit i Esperit Empresarial 
 
Seminaris per a emprenedors 
Màrqueting amb pocs recursos 
Innovació a les petites empreses 
Noves alternatives professionals i sectors de negoci 
Els avantatges competitius dels petits davant dels grans 
La web, com vendre per internet 
Les xarxes socials 
10 formes d'augmentar el benefici 
Abc de l’anàlisi financer de les empreses 
La importància de crear i cuidar la imatge de l'empresa 
Què hem de saber del règim especial d’autònoms 
Pla d'empresa 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors -iva 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors- renda 
Com atraure, captar i negociar amb els clients 
La gestió eficaç del temps 
 
Cursos de manipulació d'aliments 
Curs general per a Manipuladors d'aliments – febrer- 
Estudi de casos pràctics en la manipulació d'aliments – març- 
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Curs general per a Manipuladors d'aliments –juny- 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –setembre- 
Curs general per a Manipuladors d'aliments – desembre- 
 
 
Turisme Rural 
 
Cursos de Coneixement de la Garrotxa 
Introducció 
Manual de l'informador/a 
Bones pràctiques ambientals 
Equipaments ambientals 
Història i cultura de la Garrotxa I 
Geologia i vulcanisme de la Garrotxa I 
Espais naturals de la Garrotxa I 
Atenció al visitant 
Educació en valors 
 
Formació permanent pel sector turístic 
Visita Centre d’Interpretació del Paisatge de la Vall de Bianya 
Eines web per al sector turístic 
 
 
Art i Cultura 
 
Curs iniciació de 3D Studio Max 
Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies 
II Jornades d’Artteràpia a Olot 
Tertúlies d’anglès 
Tertúlies de francès 
 
Cursos d'estiu 
 
Arquitectura i Paistage. RCR Arquitectes 
Workshop sobre Paisatge i Canvi Climàtic 
Educació del cos, l’espai i el moviment a través dels contes 
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////    PONENTSPONENTSPONENTSPONENTS    IIII    PROFESSORATPROFESSORATPROFESSORATPROFESSORAT    ____________________________________________________________________________________    
 
 
Es ressenya a continuació qui ha impartit la docència de les activitats organitzades per 
la FES al llarg del 2012. S’indica també en quin curs o programa han participat: 
 
 
� Aguirre Díaz, Gerardo. Professor del Centro de Geociencias, Universidad 

Nacional Autónoma de México. Postgrau en Vulcanologia. 

� Aiguabella, Pilar. Diplomada en Relacions Públiques. Formadora especialitzada 
en l’àmbit dels RRHH. Seminaris per a emprenedors: La gestió eficaç del temps. 

� Aldrich, Francesc. Membre de SECOT. Llicenciat en ciències químiques. 
Seminaris per a emprenedors: innovació a les petites empreses i el Pla d’Empresa. 

� Arnau, Josep. Enginyer industrial, professor de la UdG i director del centre 
associat de la UNED a Girona. I Seminari Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� Aulina, Clara. Artterapeuta. II Jornades d’Artteràpia a Olot. 

� Aznar, Josep Lluís. Llicenciat en dret, advocat consultor d’empreses, especialitsta 
en mercats d’Àfrica, Amèrica llatina i Europa. Postgrau en Negocis Internacionals. 

� Batlle, Modest. Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports, i arquitecte. I 
Seminari Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� Bardera i Trull, Antoni. Programa de formació turística de la Garrotxa. 

� Béjar i Domingo, Xavier. Programa de formació turística de la Garrotxa. 

� Bronsoms, Josep. Empresari associat a l’associació SECOT de Girona. Seminaris 
per a emprenedors: ABC de l'anàlisi financer de les empreses. 

� Brossa Marí, Sílvia. Llicenciada en Coreografia i Tècniques d’interpretació i 
mestra d’educació física. Educació del cos, l’espai i el moviment a través dels 
contes.  

� Cabarrocas, Antoni: Membre de SECOT. Enginyer Industrial especialista en 
Abastaments i logística industrial. Seminaris per a emprenedors: innovació a les 
petites empreses. 

� Canal i Pagès, Engràcia. Tosca, serveis ambientals d'educació i turisme. 
Programa de formació turística de la Garrotxa. 

� Capell, Agnès. Artterapeuta. II Jornades d’Artteràpia a Olot. 

� Casadellà i Murlà, Noemí. Tosca, serveix ambientals d'educació i turisme. 
Programa de formació turística de la Garrotxa. 

� Castanyer, Salvador. Cap del Departament de Serveis Socials per a Afiliats de la 
ONCE a Catalunya. Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies. 

� Castells, Glòria. Assessora especialista en temes laborals a l’Assessoria Castells. 
Seminaris per a emprenedors: Què hem de saber del règim especial d'autònoms  

� Castro Dorado, Antonio. Professor de la Universidad de Huelva. Postgrau en 
Vulcanologia. 

� Cifuentes, Abel. Responsable de formació d’Acoimatge, Assessoria d’imatge 
integral. Seminaris per a emprenedors: la importància de crear i cuidar la imatge 
de l’empresa. 

� Civil, Irene. Museu Dalí. Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies. 

� Curós, David. Turisme Garrotxa. Programa de formació turística de la Garrotxa. 
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� De Couessin, Piere. Tertúlies de francès de gener a juny de 2012. 

� De Filippi, Alessandro. Llicenciat en Ciències Empresarials. Cursos d'idiomes: 
italià 3er nivell. 

� De Meià, Sergi. Cap de cuina de Monvínic. VII Jornada sobre productes 
agroalimentaris locals. Quilòmetre 0. 

� Dolen, Bahar. Tertúlies d’anglès de gener a juny de 2012. 

� Duch Martorell, Cèsar. Doctor en ciències econòmiques i llicenciat en Dret. 
Professor acreditat per la New Haven University (EEUU) i visitant a la Winthrop 
University (EEUU). Professor de la UVic. Postgrau en Negocis Internacionals. 

� Duran i Carbonell, Eva. Educ'art. Programa de formació turística de la Garrotxa. 

� Expósito, Alícia. Llicenciada en Coreografia i Tècniques d’Interpretació, 
Artterapeuta i membre de Grefart. II Jornades d’Artteràpia a Olot. 

� Farran, Assumpta. Directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya. I Seminari Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� Ferreras, Rufino. Responsable de desenvolupament educatiu de l’Àrea 
d’Investigació i Extensió Educativa del Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid. Curs 
d’especialització en Museus i Noves Tecnologies.  

� Figueras Mitjans, Salvador. Membre de SECOT especialista en Economia i 
Finances de l’Empresa. Seminaris per a emprenedors. 10 formes d'augmentar el 
benefici.  

� Fornt, Xavier. Consultor d’IFC-Banc Mundial, Washington. Fundador del Grup 
d’Experts de crèdits documentaris del Comitè Espanyol de la CCI. Postgrau en 
Negocis Internacionals. 

� Frigolé, Joana. Gerent de "Perfil" Consultoria de RRHH. Coach de directius. 
Seminaris per a emprenedors: Com atraure,captar i negociar amb els clients.  

� Geyer Traver, Adelina. Investigadora de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume 
Almera (ICTJA) del Centre Superior de Investigacions Científiques (CSIC) de 
Barcelona. Postgrau en Vulcanologia.  

� Gómez, Soledad. Museòloga i consultora cultural. Tècnica del Museo de la 
Alhambra de Granada i responsable del blog MediaMusea. Curs d’especialització en 
Museus i Noves Tecnologies. 

� Grané, Mariona. Professora en l’àmbit de la comunicació i l’educació a la 
Universitat de Barcelona. Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies. 

� Güell, Antoni. Responsable tècnic en matèria de protecció civil a Girona, 
Generalitat de Catalunya. Activitat: Organització sociosanitària en un context 
transfronterer. 

� Hinojo, Àlex. Consultor cultural especialitzat en coneixement compartit. 
Viquipedista en residència al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Curs 
d’especialització en Museus i Noves Tecnologies. 

� Izuel, Miquel. Psicoanalista i artterapeuta. II Jornades d’Artteràpia a Olot. 

� Jané, David. Fundador de l’empresa Volcànic Internet. Seminaris per a 
emprenedors: El web com vendre per internet, i les xarxes socials. 

� Jiménez, Pierre. Expert en intervenció sociosanitària. Activitat: Organització 
sociosanitària en un context transfronterer. 

� Jordana, Carlos. Professor col�laborador d’ESADE Business School. Conferència 
de pesentació del PLD d’ESADE. 
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� Juan-Creix, José María. Economista expert en màrqueting. Postgrau en Negocis 
Internacionals. 

� Junquera, Isabel. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i Màster 
Oficial en Dret Ambiental. Gerent de Repte Territorial SC. Seminaris Empresarials - 
Com organitzar esdeveniments sostenibles? 

� Jurnet, Sònia. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, gerent de 
Diversport SC, empresa d’organització d’esdeveniments esportius. Seminaris 
Empresarials - Com organitzar un esdeveniment esportiu?. 

� Juvinyà, Dolors. Responsable del projecte POCTEFA EFTERSASO. Activitat: 
Organització sociosanitària en un context transfronterer. 

� Labraña, Carles. MBA, professor investigador de la UPC. I Seminari Internacional 
d’Empresa i Medi Ambient. 

� Latorre, Javier. Cap del Departament de regulació elèctrica de Gas Natural. I 
Seminari Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� López Moreno, Carmen. Instituto Geográfico Nacional de Madrid. Postgrau en 
Vulcanologia.  

� Marfà, Carles. Director del Museu de Mataró i cap de patrimoni de l’Institut 
Municipal d’Acció Cultural de Mataró. Curs d’especialització en Museus i Noves 
Tecnologies. 

� Márquez, Antoni. Membre de Som Energia. I Seminari Internacional d’Empresa i 
Medi Ambient. 

� Márquez, Miquel. Llicenciat en ADE i Dret, i Màster en Assessoria fiscal, soci 
fundador de Planning Assessors Fiscals, SLP. Seminaris Empresarials - Novetats 
fiscals pel 2013. 

� Martí Molist, Joan. Geòleg i professor d’investigació a l’Institut de Ciències de la 
Terra Jaume Almera (ICTJA) del Centre Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC). Postgrau en Vulcanologia.  

� Martínez, Bettina. Llicenciada en Econòmiques per la UAB, sòcia-directora del 
grup TAX, economistes i advocats. Seminaris Empresarials - IVA i fiscalitat 
empresarial. 

� Masias, Jordi. Enginyer Superior en Informàtica per la UAB. Soci director 
d’AGTIC, director executiu de kronos Project i conseller delegat de 
Firmaprofessional. SE - Administració electrònica a empreses i administracions. 

� Millet, Ignasi. Professor de conservació preventiva del Màster en Gestió del 
Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona. Curs d’especialització en Museus 
i Noves Tecnologies. 

� Munné, Joaquim. Membre de SECOT. Enginyer Industrial, especialitat paperera.. 
Seminaris per a emprenedors: màrqueting amb pocs recursos i el Pla d’Empresa. 

� Nieto, Ignasi. President de l’empresa Irem Energy, expresident de la consultoria 
Ingeniería y Economía del Transporte (INECO), i exsecretari general d’Energia del 
Ministeri de Foment. I Seminari Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� Oliver, Carme. Gerent de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. I Seminari 
Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� Oliveras, Jordi. Economista; Assessor Fiscal a l’Assessoria Oliveras d’Olot. 
Seminaris per a emprenedors: Fiscalitat bàsica IVA i RENDA 

� Padrosa Redondo, Joel. Arquitecte tècnic. Curs de 3D Studio Max 
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� Peñarroya, Montserrat. Experta en màrqueting electrònic i web 2.0. Seminaris 
Empresarials - Creació de llocs web utilitzant wordpress com a gestor de 
continguts (avançat). 

� Perelló, Catherine. Coordinadora del Col�legi Oficial de Psicòlegs en casos 
d’emergència. Activitat: Organització sociosanitària en un context transfronterer. 

� Pinós, Lluís. Delegat a Catalunya de la Red Eléctrica de España (REE). I Seminari 
Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� Planagumà i Guàrdia, Llorenç. Geòleg. Tosca, serveis ambientals d'educació i 
turisme. Programa de formació turística de la Garrotxa i Postgrau en vulcanologia 

� Prats, Alexandra. Sòcia fundadora de MKT Cultural. Curs d’especialització en 
Museus i Noves Tecnologies.  

� Prats i Santaflorentina, Josep Maria. Programa de formació turística de la 
Garrotxa.  

� Puig, Enric. Diplomat en Direcció d’Empreses per ESADE, és consultor exectiu i 
formador en desenvolupament comercial, màrqueting i producció d’idees. 
Seminaris Empresarials - Mètodes pràctics per a la producció d’idees. 

� Pujol, Maria Antònia. Llicenciada en filologia anglogermànica, Màster en direcció 
de comunicació empresarial i institucional i Màster en direcció de PIME 
Internacional. Professora de Màrqueting Internacional a la UVic. Postgrau en 
Negocis Internacionals. 

� Reixach Blanch, Narcís. Membre de SECOT. Llicenciat en Ciències Econòmiques. 
Seminaris per a emprenedors: 10 formes d'augmentar el benefici. 

� Rigola, Miquel. Professor de la Universitat de Girona. I Seminari Internacional 
d’Empresa i Medi Ambient. 

� Rivera, Xavier. Graduat superior en Comerç Internacional, consultor de 
marketing online internacional. Seminaris Empresarils - Estratègies web Mobile i 
Apps per a aconseguir nous clients. 

� Rodà, Conxa. Responsable d’estratègia i innovació del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies.  

� Rodriguez, Eduard. membre de SECOT. Responsable de Comunicació de la 
Delegació de Girona de SECOT. Seminaris per a emprenedors: Màrqueting amb 
pocs recursos 

� Rosich, Mireia. Museu Víctor Balaguer. Curs d’especialitació en Museus i Noves 
Tecnologies. 

� Ruscalleda, Toni. Llicenciat en Filologia Catalana i assessor lingüístic del Consorci 
per a la Normalització Lingüística. Seminaris Empresarials - Comunicació no 
verbal: tu ets el missatge. 

� San Juan, Enrique. Periodista i director de Community Internet – the social 
media company. És consultor estratègic en xarxes socials i formador i coach 
tecnològic. Seminaris Empresarials - Redacció eficaç per a blogs, facebook i 
twitter. 

� Sánchez Llibre, Josep. Portaveu adjunt de la Comissió d’Indústria, Energia i 
Turisme del Congrés de Diputats, diputat de CIU. I Seminari Internacional 
d’Empresa i Medi Ambient. 

� Serra i Tarrús, Turina. Turisme Garrotxa. Programa de formació turística de la 
Garrotxa. 

� Serrat, Núria. Professora de museografia didàctica al Màster en Gestió del 
Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona. Consultora freelance 
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especialitzada en museografia. Curs d’especialització en Museus i Noves 
Tecnologies.  

� Sobradelo Pérez, Rosa. Investigadora Institut de Ciències de la Terra Jaume 
Almera (ICTJA) del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) de 
Barcelona. Postgrau en Vulcanologia. 

� Solà, Rosa. Presidenta d’Slow Food Barcelona – Vázquez Montalbán. VII Jornada 
sobre productes agroalimentaris locals. Quilòmetre 0. 

� Solé, Marc. Productor. VII Jornada sobre productes agroalimentaris locals. 
Quilòmetre 0. 

� Tarradella, Ferran. Cap de premsa de la representació de la Comissió Europea a 
Espanya i exportaveu d’energia de la Comissió Europea del 2006 al 2010. I 
Seminari Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� Torrecilla, Carles. Professor d’ESADE Business School. Conferència de pesentació 
del PLD d’ESADE. 

� Torrent, Joan. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor en 
Societat de la Informació i el Coneixement. Director de la UOC Business School. 
Seminaris empresarials - Emprenedoria i microempreses en temps de crisi. Cap a 
la xarxa de microempreses. Conferència inaugural.  

� Tudel, Marta. Responsable del programa Solar de l’Institut Català de l’Energia 
(ICAEN). I Seminari Internacional d’Empresa i Medi Ambient. 

� Veciana, Xavier. Consultor en habilitats directives. Seminaris per a emprenedors: 
noves alternatives professionals i sectors de negoci i els avantatges competitius 
dels petits davant dels grans. 

� Verdaguer Busquets, Xavier. Enginyer informàtic, arquitecte tècnic i 
emprenador. Olot Breakfast – Esperit Empresarial i Èxit.  

� Vila, Joan. President de l’empresa L.C.Paper 1881 SA. I Seminari Internacional 
d’Empresa i Medi Ambient. 

� Vilacoba, Sílvia. Cat for All. Programa de formació turística de la Garrotxa. 

� Viladiu, Pau. Llicenciat en Traducció i Interpretació. Cursos d'idiomes: xinès 
inicial i xinès mig i Xinès – 3er nivell. 
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////    AGENTSAGENTSAGENTSAGENTS COL�LABORADORSCOL�LABORADORSCOL�LABORADORSCOL�LABORADORS    ____________________________________________________________________________________    
 
 
Les entitats, empreses i administracions que es ressenyen a continuació són les que 
durant el 2012 van col�laborar amb activitats de la FES a nivell acadèmic, divulgatiu 
i/o econòmic mitjançant patrocinis o ajuts: 
 
 
 

� ACC10. Generalitat de Catalunya 

� Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

� Agrupament Escolta i Guia Nostra Senyora del Tura 

� Ajuntament d’Olot 

� Ajuntament de Besalú 

� Ajuntament de Les Preses 

� Associació Altrart 

� Associació Grefart 

� Cambra de Comerç de Girona. Antena a Olot 

� Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona 

� Centre d’Empreses de Les Preses 

� Centre Integral de la Garrotxa 

� Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

� Cercle Euram de la Garrotxa 

� Col�legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 

� Consell Comarcal de la Garrotxa 

� Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 

� Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) 

� Consorci per a la Normalització Lingüística 

� Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona. Centre 
Ernest Lluch 

� Cooperativa La Fageda 

� Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 

� Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

� Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

� Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Generalitat de Catalunya 

� Diputació de Girona 

� Educ’art 

� ESADE Business School 

� Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot 

� Euroinstitut Català Transfronterer (EiCT) 

� Fundació Aigües de Barcelona, AGBAR 
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� Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Ministerio de 
Economía y Competitividad 

� Fundació Garrotxa Líder 

� Fundació Hospital Sant Jaume 

� Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur 

� Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 

� Fundación Fernando González Bernáldez 

� Europarc-Espanya 

� Innovacc. Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí 

� Institució Catalana d’Història Natural. Delegació de la Garrotxa 

� Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO) 

� Institut Jaume Almera (CSIC) 

� Institut Municipal d’Educació d’Olot (IME) 

� Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC) 

� Museu Comarcal de la Garrotxa 

� Museu dels Sants 

� Museu dels Volcans 

� Observatori del Paisatge de Catalunya 

� Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

� Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC) 

� PIMEC Girona 

� RCR Arquitectes 

� Reunions entre Volcans 

� SECOT Girona. Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica 

� Slow Food. Garrotxa, cuina i territori 

� Turisme Garrotxa 

� Universidade Tecnica de Lisboa 

� Università IUAV di Venezia 

� Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

� Universitat de Girona (UdG) 

� Universitat de Vic (UVic) 

� Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

� Universitat Nacional d’Educació a Distància. UNED Garrotxa 

� Universiteit Gent 

� Xarxa Vives d’Universitats 
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////    RECONEIXEMENTRECONEIXEMENTRECONEIXEMENTRECONEIXEMENT    DDDD’’’’ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS    ________________________________________________________________    
 
 
 
Un dels valors afegits que pot oferir la FES al seu alumnat és el reconeixement que 
tenen algunes de les seves activitats formatives: 
 
 

� Universitat de Girona. Per mitjà de la UdG la FES acredita cursos 
d’especialització de postgrau i cursos d’estiu. Per aquests darrers, s’ha estat 
treballant els darrers estius en oferir propostes formatives relacionades amb 
temes de paisatge. 

 
� Universitat de Vic. Per mitjà de la UVic s’ha acreditat el 2012 un  curs de 

Postgrau i cursos d’estiu. 
 
� Universitat Oberta de Catalunya. Des de l’any 2008 la UOC reconeix amb 

crèdits de lliure elecció bona part de les activitats organitzades per la FES de 
més de 15 hores de durada. 

 
� Xarxa Joan Lluís Vives d’Universitats. Els cursos d’estiu que es programen 

des de la FES entren a formar part de l’oferta formativa de totes les 
universitats de parla catalana. Això pot ser així per l’acord que tenen totes 
aquestes universitats entorn la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives. 

 
� Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La FES 

també demana el reconeixement com a formació permanent al Departament 
d’Ensenyament per aquelles activitats de 15 o més hores de durada, que poden 
ser d’interès per a docents i que es realitzin fora de l’horari lectiu de la 
formació reglada. 
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////    ESTADÍSTICAESTADÍSTICAESTADÍSTICAESTADÍSTICA    DEDEDEDE    L’ACTIVITATL’ACTIVITATL’ACTIVITATL’ACTIVITAT    DOCENDOCENDOCENDOCENTTTT________________________________________    
    
    

RELACIÓ DE MATRÍCULES 2012 
  

Medi Ambient  
Curs de postgrau en vulcanologia 22 
Volcandpark 99 
I Seminari Internacional sobre Medi Ambient i Empresa 40 
VII Jornada sobre productes agroalimentaris locals. Quilòmetre 0 57 
Màster en Gestió d’Espais Naturals 32 
  
  
Formació a l'empresa  
  
Seminaris Empresarials  
Emprenedoria i microempreses en temps de crisi. 16 
Administració electrònica a les empreses i a les administracions 12 
Com organitzar esdeveniments sostenibles? 12 
Estratègies web Mobile i Apps per a aconseguir nous clients 13 
Comunicació no verbal: tu ets el missatge 9 
Com organitzar un esdeveniment esportiu? 10 
Creació de llocs web utilitzant wordpress com a gestor de continguts 19 
Mètodes pràctics per a la producció d’idees 20 
IVA i fiscalitat empresarial 14 
Redacció eficaç per a blogs, facebook i twitter 26 
Novetats fiscals pel 2013 14 
  
Olot Breakfast  
Èxit i Esperit Empresarial 26 
  
Seminaris per a emprenedors  
Màrqueting amb pocs recursos 33 
Innovació a les petites empreses 21 
Noves alternatives professionals i sectors de negoci 31 
Els avantatges competitius dels petits davant dels grans 26 
La web, com vendre per internet 36 
Les xarxes socials 47 
10 formes d'augmentar el benefici 18 
Abc de l’anàlisi financer de les empreses 18 
La importància de crear i cuidar la imatge de l'empresa 13 
Què hem de saber del règim especial d’autònoms 45 
Pla d'empresa 26 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors -iva 26 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors- renda 19 
Com atraure, captar i negociar amb els clients 26 
La gestió eficaç del temps 18 
  
Cursos de manipulació d'aliments  
Curs general per a Manipuladors d'aliments – febrer- 7 
Estudi de casos pràctics en la manipulació d'aliments – març- 5 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –juny- 14 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –setembre- 8 
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Curs general per a Manipuladors d'aliments – desembre- 8 
  
Turisme Rural  
  
Cursos de Coneixement de la Garrotxa  
Introducció 11 
Manual de l'informador/a 10 
Bones pràctiques ambientals 12 
Equipaments ambientals 8 
Història i cultura de la Garrotxa I 15 
Geologia i vulcanisme de la Garrotxa I 15 
Espais naturals de la Garrotxa I 15 
Atenció al visitant 9 
Educació en valors 10 
  
Formació permanent pel sector turístic  
Visita Centre d’Interpretació del Paisatge de la Vall de Bianya 22 
Eines web per al sector turístic 22 
  
  
Art i Cultura  
  
Curs iniciació de 3D Studio Max 18 
Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies 27 
II Jornades d’Artteràpia a Olot 11 
Tertúlies d’anglès 75 
Tertúlies de francès 26 
  
  
Cursos d'estiu  
  
Arquitectura i Paistage. RCR Arquitectes 50 
Workshop sobre Paisatge i Canvi Climàtic 43 
Educació del cos, l’espai i el moviment a través dels contes 9 
  
  
TOTALS 1294 
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HORES DE FORMACIÓ 2012 
  

Medi Ambient  
  
Curs de postgrau en vulcanologia 125 
Volcandpark 40 
I Seminari Internacional sobre Medi Ambient i Empresa 13 
VII Jornada sobre productes agroalimentaris locals. Quilòmetre 0 4 
Màster en Gestió d’Espais Naturals 34 
  
Formació a l'empresa  
  
Seminaris Empresarials  
Emprenedoria i microempreses en temps de crisi. 2 
Administració electrònica a les empreses i a les administracions 9 
Com organitzar esdeveniments sostenibles? 4.5 
Estratègies web Mobile i Apps per a aconseguir nous clients 4.5 
Comunicació no verbal: tu ets el missatge 4.5 
Com organitzar un esdeveniment esportiu? 4.5 
Creació de llocs web utilitzant wordpress com a gestor de continguts 12 
Mètodes pràctics per a la producció d’idees 6 
IVA i fiscalitat empresarial 4.5 
Redacció eficaç per a blogs, facebook i twitter 4.5 
Novetats fiscals pel 2013 4.5 
  
Olot Breakfast  
Èxit i Esperit Empresarial 1.5 
  
Seminaris per a emprenedors  
Màrqueting amb pocs recursos 2 
Innovació a les petites empreses 2 
Noves alternatives professionals i sectors de negoci 4 
Els avantatges competitius dels petits davant dels grans 4 
La web, com vendre per internet 4 
Les xarxes socials 4 
10 formes d'augmentar el benefici 2 
Abc de l’anàlisi financer de les empreses 2 
La importància de crear i cuidar la imatge de l'empresa 2 
Què hem de saber del règim especial d’autònoms 4 
Pla d'empresa 2 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors -iva 4 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors- renda 4 
Com atraure, captar i negociar amb els clients 4 
La gestió eficaç del temps 4 
  
Cursos de manipulació d'aliments  
Curs general per a Manipuladors d'aliments – febrer- 6 
Estudi de casos pràctics en la manipulació d'aliments – març- 3 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –juny- 6 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –setembre- 6 
Estudi de casos pràctics en la manipulació d'aliments – novembre- 3 
Curs general per a Manipuladors d'aliments – desembre- 6 
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Turisme Rural  
  
Cursos de Coneixement de la Garrotxa  
Introducció 3.5 
Manual de l'informador/a 3 
Bones pràctiques ambientals 3 
Equipaments ambientals 3 
Història i cultura de la Garrotxa I 9 
Geologia i vulcanisme de la Garrotxa I 6 
Espais naturals de la Garrotxa I 6 
Atenció al visitant 9 
Educació en valors 10 
  
Formació permanent pel sector turístic  
Visita Centre d’Interpretació del Paisatge de la Vall de Bianya 5.5 
Eines web per al sector turístic 5.5 
  
  
Art i Cultura  
  
Curs iniciació de 3D Studio Max 32 
Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies 24 
II Jornades d’Artteràpia a Olot 16.5 
Tertúlies d’anglès 60 
Tertúlies de francès 20 
  
Cursos d'estiu  
  
Arquitectura i Paistage. RCR Arquitectes 200 
Workshop sobre Paisatge i Canvi Climàtic 105 
Educació del cos, l’espai i el moviment a través dels contes 30 
  
  
TOTALS 903 
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RELACIÓ DE MATRÍCULES PER GÈNERE 
 H D  

Medi Ambient       
    
Curs de postgrau en vulcanologia 13 9 22 
Volcandpark 50 45 99 
I Seminari Internacional sobre Medi Ambient i Empresa 29 11 40 
VII Jornada sobre productes agroalimentaris locals. Quilòmetre 0 36 21 57 
Màster en Gestió d’Espais Naturals 9 22 31 
    
Formació a l'empresa       
    
Seminaris Empresarials    
Emprenedoria i microempreses en temps de crisi. 8 8 16 
Administració electrònica a les empreses i a les administracions 4 8 12 
Com organitzar esdeveniments sostenibles? 2 10 12 
Estratègies web Mobile i Apps per a aconseguir nous clients 5 8 13 
Comunicació no verbal: tu ets el missatge 2 7 9 
Com organitzar un esdeveniment esportiu? 4 6 10 
Creació llocs web utilitzant wordpress com a gestor de continguts 10 9 19 
Mètodes pràctics per a la producció d’idees 9 11 20 
IVA i fiscalitat empresarial 1 13 14 
Redacció eficaç per a blogs, facebook i twitter 7 19 26 
Novetats fiscals pel 2013 5 9 14 
    
Olot Breakfast    
Èxit i Esperit Empresarial 19 7 26 
    
Seminaris per a emprenedors    
Màrqueting amb pocs recursos 16 17 33 
Innovació a les petites empreses 7 14 21 
Noves alternatives professionals i sectors de negoci 13 18 31 
Els avantatges competitius dels petits davant dels grans 12 14 26 
La web, com vendre per internet 13 23 36 
Les xarxes socials 17 30 47 
10 formes d'augmentar el benefici 7 11 18 
Abc de l’anàlisi financer de les empreses 9 9 18 
La importància de crear i cuidar la imatge de l'empresa 6 7 13 
Què hem de saber del règim especial d’autònoms 19 26 45 
Pla d'empresa 12 14 26 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors -iva 11 15 26 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors- renda 8 11 19 
Com atraure, captar i negociar amb els clients 8 18 26 
La gestió eficaç del temps 5 13 18 
    
Cursos de manipulació d'aliments    
Curs general per a Manipuladors d'aliments – febrer- 1 3 4 
Estudi de casos pràctics en la manipulació d'aliments – març- 6 11 17 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –juny- 5 10 15 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –setembre- 7 11 18 
Curs general per a Manipuladors d'aliments – desembre- 9 8 17 
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Turisme Rural       
    
Cursos de Coneixement de la Garrotxa    
Introducció 0 11 11 
Manual de l'informador/a 4 6 10 
Bones pràctiques ambientals 4 8 12 
Equipaments ambientals 5 3 8 
Història i cultura de la Garrotxa I 5 10 15 
Geologia i vulcanisme de la Garrotxa I 6 9 15 
Espais naturals de la Garrotxa I 6 9 15 
Atenció al visitant 3 6 9 
Educació en valors 4 6 10 
    
Formació permanent pel sector turístic    
Visita Centre d’Interpretació del Paisatge de la Vall de Bianya 7 15 22 
Eines web per al sector turístic 4 18 22 
    
    
Art i Cultura       
    
Curs iniciació de 3D Studio Max 9 9 18 
Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies 3 24 27 
II Jornades d’Artteràpia a Olot 0 11 11 
Tertúlies d’anglès 25 50 75 
Tertúlies de francès 15 11 26 
    
Cursos d'estiu       
    
Arquitectura i Paistage. RCR Arquitectes 23 27 50 
Workshop sobre Paisatge i Canvi Climàtic 19 24 43 
Educació del cos, l’espai i el moviment a través dels contes 1 8 9 
    
    
TOTAL 547 747 1294 
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VALORACIÓ DE L'ALUMNAT  
     
V. G. - Valoració Global     

V. P. - Valoració Professorat     

V. A. - Valoració Atenció rebuda per la FES     

V. S. - Valoració seu física     

     
 V.G. V.P. V.A. V.S.  

Medi Ambient         
     
Curs de postgrau en vulcanologia 4.47 4.61 4.18 4.05 
Volcandpark     
I Seminari Internacional sobre Medi Ambient i Empresa     
VII Jornada sobre productes agroalimentaris locals. Quilòmetre 0 4.19 4.14 4.46 3.78 
Màster en Gestió d’Espais Naturals 4.82 4.82 4.79 4.46 
     
Formació a l'empresa         
     
Seminaris Empresarials     
Emprenedoria i microempreses en temps de crisi.     
Administració electrònica a les empreses i a les administracions 4.80 4.86 4.57 4.29 
Com organitzar esdeveniments sostenibles? 4.00 4.73 4.82 4.36 
Estratègies web Mobile i Apps per a aconseguir nous clients 4.50 4.64 4.67 3.64 
Comunicació no verbal: tu ets el missatge 4.75 4.88 4.63 4.50 
Com organitzar un esdeveniment esportiu? 4.80 4.80 4.60 4.00 
Creació llocs web utilitzant wordpress com a gestor de continguts 4.08 4.13 4.50 4.13 
Mètodes pràctics per a la producció d’idees 3.53 5.53 4.67 3.82 
IVA i fiscalitat empresarial 4.17 4.23 4.23 4.08 
Redacció eficaç per a blogs, facebook i twitter 4.57 4.83 4.42 4.00 
Novetats fiscals pel 2013 4.50 4.83 4.33 4.25 
     
Olot Breakfast     
Èxit i Esperit Empresarial     
     
Seminaris per a emprenedors 3,80 4,08 4,60 4,28 
Màrqueting amb pocs recursos 4,50 4,67 4,67 4,53 
Innovació a les petites empreses 4,14 4,43 4,26 3,91 
Noves alternatives professionals i sectors de negoci 4,20 4,44 4,47 3,83 
Els avantatges competitius dels petits davant dels grans 4,79 4,93 4,79 4,28 
La web, com vendre per internet 4,22 4,88 4,68 4,10 
Les xarxes socials 4,77 4,83 4,69 4,54 
10 formes d'augmentar el benefici 3,60 3,93 4,00 3,67 
Abc de l’anàlisi financer de les empreses 4,55 4,73 4,73 4,18 
La importància de crear i cuidar la imatge de l'empresa 4,59 4,90 4,76 4,62 
Què hem de saber del règim especial d’autònoms 4,13 4,32 4,58 4,42 
Pla d'empresa 4,44 4,75 4,80 4,45 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors -iva 4,63 4,76 4,82 4,13 
Fiscalitat bàsica per a emprenedors- renda 4,82 4,96 4,86 4,38 
Com atraure, captar i negociar amb els clients 4,22 4,45 4,60 4,00 
La gestió eficaç del temps 3,80 4,08 4,60 4,28 
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Cursos de manipulació d'aliments     
Curs general per a Manipuladors d'aliments – febrer- 4,83 5,00 5,00 3,17 
Estudi de casos pràctics en la manipulació d'aliments – març- 5,00 5,00 5,00 5,00 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –juny- 4,46 4,79 4,64 4,57 
Curs general per a Manipuladors d'aliments –setembre- 4,57 4,63 4,57 4,38 
Estudi de casos pràctics en la manipulació d'aliments – novembre-     
Curs general per a Manipuladors d'aliments – desembre- 4,83 4,88 5,00 4,88 
     
     
Turisme Rural     

     
Cursos de Coneixement de la Garrotxa     
Introducció 4.40 4.63 4.55 5.00 
Manual de l'informador/a 3.43 4.86 4.57 4.57 
Bones pràctiques ambientals 4.40 4.82 4.73 4.00 
Equipaments ambientals 5.00 4.83 5.00 4.75 
Història i cultura de la Garrotxa I 4.67 4.92 4.85 4.92 
Geologia i vulcanisme de la Garrotxa I 4.63 5.00 4.64 4.67 
Espais naturals de la Garrotxa I 5.00 4.91 4.91 4.82 
Atenció al visitant 3.75 5.00 5.00 5.00 
Educació en valors 5.00 5.00 5.00 5.00 
     
     
Art i Cultura         
     
Curs iniciació de 3D Studio Max 3.93 4.50 4.27 3.60 
Curs d’especialització en Museus i Noves Tecnologies 4.28 4.39 4.55  
II Jornades d’Artteràpia a Olot 4.78 4.72  4.33 
Tertúlies d’anglès 5.44 4.20 4.37 3.97 
Tertúlies de francès 5.00 5.00 4.83 4.83 
     
     
Cursos d'estiu         
     
Arquitectura i Paistage. RCR Arquitectes     
Workshop sobre Paisatge i Canvi Climàtic     
Educació del cos, l’espai i el moviment a través dels contes 4.90 5.00 4.00 4.70 
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////    LES CITES DEL BUTLLETÍ LES CITES DEL BUTLLETÍ LES CITES DEL BUTLLETÍ LES CITES DEL BUTLLETÍ LaLaLaLa FES informa FES informa FES informa FES informa    ____________________    
 
 

� Quan parlis, procura que les teves paraules siguin millors que el silenci. 

Proverbi indi. 
Butlletí número 97, gener de 2012 

 
� La cultura és una resistència a l’entreteniment. 

Pier Paolo Pasolini, escriptor, poeta i cineasta italià.  
 Butlletí número 98, febrer de 2012 

 
� L’educació és la menys cara de les defenses d’una nació. 

Edmund Burke, escriptor, esteta, pensador i polític britànic. 
Butlletí número 99, març de 2012 

 
� L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir. 

Mark Van Doren, escriptor i crític literari nord-americà. 
Butlletí número 100, abril de 2012 

 
� Cal estudiar durant molt temps per saber una mica. 

Montesquieu, filòsof francès. 
Butlletí número 101, maig de 2012 

 
� Hi ha una cosa que amb el temps ha arribat a fascinar-me: equivocar-me. 

Ángela Botero, poetessa colombiana. 
Butlletí número 102, juny de 2012 

 
� Els objectius bàsics de l’educació han de ser aprendre a aprendre, aprendre a 

resoldre, aprendre a ser. 

UNESCO 
Butlletí número 103, juliol de 2012 

 
� Escriure és una llarga pregunta. 

Ana María Matute, escriptora. 
Butlletí número 104, setembre de 2012 

 
� És més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici. 

Albert Einstein, físic d’origen alemany i nacionalitat suïssa i nord-americana. 
Butlletí número 105, octubre de 2012 

 
� Deixem el pessimisme per a temps pitjors. 

Anònim. 
Butlletí número 106, novembre de 2012 

 
� Ensenyar no és una funció vital, perquè no té el fi en sí mateixa; la funció vital 

és aprendre. 

Aristòtil, filòsof grec. 
Butlletí número 107, desembre de 2012 
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sense passat, el present no té futur 

 

Lise London 


