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/ PRESENTACIÓ ____________
Hem tancat el 2016 havent realitzat les IV Jornades de Flora i Funga i iniciat els
treballs d’organització de la 7th International Maar Conference, després que l’estiu
passat es guanyés per a Olot la seu d’aquesta trobada bianual de vulcanòlegs. Es
tracta de dues activitats amb molta projecció i que no estaven previstes inicialment al
Pla d’actuació. Vindrien a il·lustrar la flexibilitat de la FES i la seva capacitat d’aprofitar
les oportunitats.
Al juny vam tancar el Diploma de Postgrau en AICLE (UVic-UCC) i a l’octubre vam obrir
el curs acadèmic amb la primera edició del Diploma de Postgrau en Packaging Tècnic
(UdG) i la cinquena del Postgrau en Vulcanologia (UdG). Seguint en l’àmbit
universitari, la primera promoció d’alumnes d’ESADE-URL que han cursat a Olot els
tres cursos de l’Executive Master in Management estan realitzant ja la seva Master
Thesis.
El programa de Cursos i seminaris empresarials ha estat el que més diversitat
d’empreses ha atret a la fundació, la seva vocació transversal ho propicia. Quant a
programes per a professionals, el de jardineria i paisatgisme ha estat un any més el
que més bona acollida ha tingut quant a nombre de participants. La resta de
programes -emprenedoria, cursos d’estiu, sector turístic- han tingut continuïtat, no així
el programa d’idiomes, que es va cloure al juny. D’altra banda, s’ha iniciat un nou
programa de formació per a comerciants.
Enguany s’ha iniciat, en col·laboració amb els instituts de la ciutat, un programa de
beques per a alumnat de formació en centres de treball que estan cursant cicles
formatius, i que dóna continuïtat al programa de la Fundació Escola Empresa. En
aquest sentit, els treballs per col·laborar més estretament amb els instituts estan molt
avançats, essent el programa de beques la primera passa.
Quant a serveis, hi ha hagut enguany un repunt en la formació a mida i també en la
gestió de la bonificació de la formació a les empreses. Així mateix, hem seguit
treballant en l’elaboració de plans de formació i en la resta de serveis que s’ofereixen,
amb especial menció a l’increment d’alumnes de l’Aula Mentor.
A la seu li hem visibilitzat el nom, Can Monsà, a la façana i hem endreçat els espais
interiors amb senyalètica i una intervenció estètica. Això s’ha complementat amb la
primera Jornada de Portes Obertes.
En definitiva, ha estat un any de molta activitat, amb poques anul·lacions de cursos
comparant amb anys anteriors, de més presència a les xarxes i amb més visites i
visitants que mai al web.

Jordi Calabuig i Serra
Director de la FES
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/ ORGANITZACIÓ ___________
/ GESTIÓ ACADÈMICA __________________________
Les actuacions realitzades durant l’any s’han ajustat notablement al Pla d’Actuació previst.
Aquest és el balanç de l’any expressat de forma succinta:
-

S’ha finalitzat el Postgrau en Aprenentatge integral de continguts en llengua estrangera
(AICLE) (curs acadèmic 2015-16) amb la UVic-UCC, s’ha realitzat la cinquena edició del
Postgrau en Vulcanologia amb la UdG (2015-16) i s’ha iniciat amb la UdG el Postgrau en
Packaging tècnic i creatiu (2016-17). Un curs de postgrau i dos diplomes, una oferta
mai realitzada a Olot anteriorment. A més, dintre el curs 2016-17 hi ha programat un
postgrau semipresencial d’Emprenedoria Social amb la UVic-UCC amb inici a gener de
2017.

-

Amb ESADE Business School s’ha realitzat una primera edició a Olot del Programa de
Màrqueting i Vendes. Direcció comercial, acreditat per la Universitat Ramon Llull. Aquest
curs forma part de l’itinerari de l’Executive Master in Management (EMM) de la URL, i
amb la seva realització, ja hi ha una primera promoció de tres alumnes que han cursat a
Olot els tres cursos del cicle i poden optar a realitzar la Master Thesis per a l’obtenció
del màster.

-

S’ha donat continuïtat a programes transversals com les Sessions per a Emprenedors,
Seminaris i cursos empresarials, o els Cursos intensius d’idiomes. Aquest darrer
programa es va cloure al juny i no s’ha reprogramat.

-

També als programes sectorials, tals com el Programa de formació turística i educativa
pel coneixement de la Garrotxa, el de Jardineria i paisatgisme o la col·laboració amb
l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

-

Quant a Jornades, no previstes en el Pla d’actuació, s’han organitzat les IV Jornades de
conservació de flora i funga i s’ha aconseguit per Olot l’organització de la 7th
International Maar Conference pel 2018.

-

S’han potenciat els serveis complementaris amb l’elaboració d’un pla de formació per a
un ens local, l’organització de formació in company i a mida per a empreses i altres
organitzacions. A més de la gestió de la bonificació de la formació per la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo per a empreses i sense cost addicional.

-

S’ha estat treballant amb Turisme Garrotxa i agències de viatge receptores per elaborar
un nou programa d’estades formatives. Els acords amb totes les parts estan gairebé
tancats i es podrà engegar la primavera del 2017.

-

S’ha engegat amb els instituts de la comarca un programa de beques per a estudiants
de cicles formatius de grau mitjà o superiors que cursen el mòdul de Formació en
Centres de Treball. Durant el 2016 ja s’han obert dues convocatòries de beques.

-

A més de les activitats pròpies, s’ha donat suport a la Fundació KREAS i també s’ha
col·laborat amb altres entitats com el Centre de Noves Oportunitats, UNED Garrotxa,
Consorci per a la Normalització Lingüística, el DipSalut, el Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa, i de les entitats associades a DinàmiG, l’agència d’innovació i
desenvolupament de la Garrotxa, entre altres.

/ GESTIÓ INTERNA ____________________________
Internament, el més rellevant ha estat:
-

La implementació del nom i imatge de Can Monsà, seu de la FES, que acull també la
delegació garrotxina de la UNED, del CPNL, del Centre de Noves Oportunitats i la
Fundació Kreas ha anat a càrrec de Pau Llimona, interiorista, i Xevi Prat, dissenyador
gràfic. Abans del 17 de juny, dia en què es va celebrar una jornada de portes obertes,
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es va instal·lar la nova senyalètica interior i exterior, es van canviar cartelleres, i
endreçar i pintar els espais comuns de l’edifici.
-

Quant a obres, enguany s’ha actuat a la planta baixa –obligant a un trasllat de les
oficines i l’activitat durant els mesos d’estiu– per reforçar l’estructura general de l’edifici.
El desembre es van començar els treballs de renovació de tota la calefacció amb
connexió a la xarxa espavilada de climatització.

-

S’ha seguit treballant en potenciar el web, ja consolidat com a eina de promoció i gestió
d’inscripcions i pagament d’activitats. Així mateix, s’ha potenciat la presència a les
xarxes: Twitter, Linkedin i Facebook.

-

A nivell financer, s’ha potenciat el treball amb Triodos Bank, referent europeu de la
banca ètica, amb la contractació d’una pòlissa de crèdit.

-

S’ha participat en les reunions periòdiques de:
o

Coordinació IMPO-FES

o

DinàmiG, Agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa

o

Comitè executiu de la Fundació Kreas

o

Juntes i assemblees de l’Associació pel Desenvolupament Rural Integral Nord
Oriental de Catalunya (Adrinoc)

o

Comissió de formació de l’Ajuntament d’Olot

o

Comissió de treball de la Fundació Escola Empresa

o

Taula per a l’Ocupació de la Garrotxa

o

Comissió tècnica de la Carta Europea del Turisme Sostenible a la Garrotxa

o

Comissió Fem UVic-UCC Territori

o

Coordinació entitats Can Monsà

-

L’ocupació de l’aulari ha registrat cotes molt elevades, no només les tardes, com solia
ser habitual, sinó que enguany s’ha incrementat notablement l’ús de matins. UNEDGarrotxa, Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), Fundació KREAS, el Centre
de Noves Oportunitats i la mateixa FES han estat els principals usuaris, encara que
també n’han fet ús el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, el Consell Comarcal de la
Garrotxa i, puntualment, el DipSalut o la Delegació a la Garrotxa de l’ICHN.

-

Es compleix amb la Llei de la Transparència publicant al web la darrera Memòria anual
aprovada, el Pla d’actuació vigent i s’hi presenten els comptes anuals, tant el tancament
anterior com el pressupost de l’any en curs.

/ GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ __________________
Des de la FES es treballa per a mantenir la presència a les xarxes socials i, alhora, mantenir
el contacte amb els usuaris per diferents vies de comunicació:
-

Durant el 2016 el web de la FES ha rebut un total de 15.589 visitants diferents (1.169
més que l’any anterior), que han consultat 68.931 pàgines. La mitjana de visites que es
rep cada dia és de 61,81.

-

El web està enllaçat amb el portal comarcal Garrotxa Forma’t i amb el provincial
Formació en Xarxa de la Diputació de Girona.

-

Han augmentat notablement els seguidors (1.818) a les xarxes socials. Els de Twitter
han augmentat en un 23,11% el darrer any, fins a 980, i el perfil de Facebook ha
registrat un increment del 6,5% de “m’agrada”, situant-se en 757. El perfil de Linkedin
té en aquests moments 81 seguidors.

-

Al llarg de l’any han estat 134 les aparicions en mitjans de comunicació. Premsa escrita:
La Comarca d’Olot, el Punt Avui, Diari de Girona, La Vanguardia, El Plafó, Aldia.cat i El 9
Nou. Televisió: Olot Televisió i Girona Notícies. Ràdio: Ràdio Olot, Ràdio Banyoles i RNE
Girona. Premsa digital: Nació Digital Garrotxa, El Garrotxí.cat, ECAS (butlletí d’entitats
catalanes d’acció social). Webs: de l’Ajuntament d’Olot, Universitat de Vic, Associació
Catalana d’Escoles de Música.
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-

El butlletí electrònic La FES informa continua sent una de les principals eines de difusió
d’activitats que fem servir i, també, de les que ens raporta més feedback. És habitual
que després de cada enviament, que es fa sempre el segon dimarts de cada mes,
arribin matrícules de les activitats publicades. El butlletí ha arribat, aquest 2016, al
número 151 amb 3.627 subscriptors. Per altra banda, la difusió d’activitats de la FES es
reforça puntualment amb l’enviament de mails promocionant un curs determinat per
mitjà de la plataforma Mailrelay.

-

Utilitzem l’Slack per a la comunicació interna, tant entre els membres de la FES com
amb el personal de DinàmiG, Agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa, i
entitats associades, com Turisme Garrotxa o Adrinoc.

/ ÒRGANS DE GOVERN __________________________
El Patronat de la Fundació, màxim òrgan de govern de l’entitat, està format per deu
persones en representació de vuit entitats i institucions diferents:
Ajuntament d’Olot: Josep Mª Corominas i Barnadas, president de la FES i alcalde
d’Olot.
Ajuntament d’Olot: Estanislau Vayreda i Puigvert, cap de l’Àrea de Progrés econòmic i
regidor de Promoció de la ciutat, comerç i turisme. Secretari de la Fundació.
Ajuntament d’Olot: Núria Fité i Grabalosa, cap de l’Àrea de Serveis interns, economia
i govern obert, i regidora d’Organització, transparència i participació.
Cercle Euram de la Garrotxa: Lluís Vilanova i Alzamora, empresari i membre de la
Junta directiva del Cercle. Vicepresident de la Fundació.
Consell Comarcal de la Garrotxa: Eduard Llorà i Cullet, conseller comarcal, alcalde de
Les Planes d’Hostoles i president de Turisme Garrotxa.
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot: Roger Serrat-Calvó i Calm, fotògraf,
professor de l’Escola i membre de l’equip directiu.
Institut La Garrotxa: Eduard Campderrich i Lecumberri, sotsdirector de formació
professional.
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: Francesc Xavier Puig i Oliveras,
director del Parc.
Universitat de Girona (UdG): Ramon Moreno-Amich, vicerector de Planificació,
innovació i empresa.
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): Joan Masnou i
Suriñach, vicerector de Relacions internacionals i formació contínua.
El Consell Rector, òrgan de govern nomenat pel Patronat, està format per Estanis
Vayreda, Núria Fité i Roger Serrat-Calvó. Els agents col·laboradors i patrocinadors han
estat convocats dues vegades, el juny i el novembre.
Quant a l’equip tècnic, ha estat format per:
Jordi Calabuig i Serra, director
Marta Figueras i Barnera, cap de programes
Heribert Figuerola i Costa, cap de programes
Marta Fontaniol i Passolas, cap de programes
Eloi Sabater i Mata, cap de programes
Joel Masegur i Masó, administratiu
Lluís Molins i Carbó, administratiu
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/ GESTIÓ ECONÒMICA __________________________
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 2016 va ser de 415.341,50 €. El pressupost ordinari
(sense les activitats) pel 2016 era de 219.236,19 € i el resultat de l’exercici va ser de
714,59 € abans d’amortitzacions, registrant-se, finalment, 4.779,82 € negatius com a
resultat de l’exercici. Els Fons Propis queden situats en 51.182,57 €.
Els ingressos provenen principalment de les activitats i d’administracions públiques,
mentre que el principal gruix de despesa és l’activitat acadèmica i el personal:

Ingressos 2016:

•

238.826,54 € · Activitat acadèmica

•

78.000,00 € · Ajuntament d’Olot

•

47.191,89 € · Diputació de Girona

•

24.444,58 € · Conveni amb l’Institut Municipal de Promoció d’Olot

•

22.098,67 € · Altres ingressos

Despeses 2016:

•

179.893,17 € · Activitat acadèmica

•

151.405,50 € · Sous del personal

•

37.175,43 € · Seguretat social a càrrec de la Fundació

•

27.105,05 € · Despeses generals

•

12.810,35 € · Serveis externs

•

1.457,59 € · Manteniment de l’immoble

•

5.494,41 € · Amortitzacions i despeses excepcionals
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/ ACTIVITATS FORMATIVES __
/ UNIVERSITAT _______________________________
/

CURS DE POSTGRAU EN VULCANOLOGIA – UdG (5ª edició)

Curs acadèmic

2016-2017

Descripció

Aquest postgrau inclou sessions teòriques, on es tracten els principals
conceptes de la vulcanologia actual, sessions de camp, per aprendre els
mètodes d’estudi dels dipòsits volcànics, i sessions pràctiques sobre
aplicació de mètodes i tecnologies de laboratori, gestió de bases de
dades i tractaments numèrics. Aquest postgrau és únic a nivell mundial i
això fa que el públic provingui de diferents països, especialment Amèrica
Llatina i Europa.

Objectius

Els principals objectius del postgrau són explicar el funcionament dels
volcans, conèixer els riscos associats i els beneficis que comporten,
interpretar els productes del vulcanisme, simular possibles riscos
volcànics, o analitzar amb detall la integració dels volcans a la societat.
També repassar les últimes recerques científiques en el coneixement de
les dinàmiques eruptives, en els seus efectes, en la predicció i prevenció
de les erupcions, en la vigilància dels volcans, en l’aprofitament
econòmic i també en els aspectes educatius.

Alumnat

24 alumnes de 9 països diferents: Argentina, Colòmbia, El Salvador,
Costa Rica, Itàlia, Mèxic, Perú, Xile i Espanya. La majoria dels alumnes
eren geòlegs i professionals de centres de recerca i investigació en
vulcanologia i sismologia.

Professorat

Joan Martí Molist, director del postgrau i professor d’investigació del
CSIC; Adelina Geyer Traver, investigadora del CSIC; Carmen López
Moreno, de l’Instituto Geográfico Nacional de Madrid; Stefania Bartolini,
investigadora del CSIC i Llorenç Planagumà Guàrdia, geòleg i director de
Tosca SL.

Durada / dates

125 hores presencials (total 275 hores i 11 crèdits ECTS) / del 10 al 23
d’octubre.

Titulació

Títol propi de curs de postgrau Fundació UdG: Innovació i Formació.

Col·laboracions

Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), International
Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior
(IAVCEI), Fundación General CSIC, Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG i
Ajuntament d’Olot.

/

DIPLOMA DE POSTGRAU EN PACKAGING – UdG

Curs acadèmic

2016-2017

Descripció

Arran de la finalització dels estudis de la primera promoció de graus de
l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i de la importància de la
indústria del packaging a les comarques gironines, des de la mateixa
Escola d’Art i també des de la FES es va plantejar l’oportunitat d’engegar
un postgrau en packaging amb el reconeixement de la Universitat de
Girona.

Objectius

Assolir un bon nivell de coneixement sobre l’especialitat del packaging,
tant a nivell general (processos, àmbits, professionals implicats, mercat,
etc.), com especialment en les diverses tècniques de fabricació.
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Alumnat

9 alumnes, tots ells professionals del disseny gràfic o d’impremtes.

Professorat

Enric Jardí (director), Enric Aguilera, Eugènia Álvarez, Josep Amat,
Carles Cargol, Juan Pablo Eslava, Stefania Farina, Òscar Giménez, Rai
Llopart, Xabier Mendiola, Judit Milián, Eva Minguella, Petra Schieck,
Carlos Serrat, Pere Serrat i Philip Stanton.

Durada / dates

152 hores presencials / d’octubre de 2016 a abril de 2017

Titulació

Títol propi de Diploma de Postgrau en Packaging Tècnic i Creatiu per la
Fundació UdG: Innovació i Formació

Col·laboracions

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, Alzamora Group, Comexi
Group, Troquels Delta Dietech i Enplater.

/

DIPLOMA DE POSTGRAU EN APRENENTATGE INTEGRAT EN DE
CONTINGUTS I LLENGUA ESTRANGERA (AICLE) – UVic-UCC

Curs acadèmic

2015-2016

Descripció

La demanda del professorat interessat en fer docència en programes
AICLE a les etapes d’educació primària i secundària és cada cop més
gran. Amb aquest postgrau s’oferien recursos i estratègies, tan
discursives com metodològiques, per garantir l’èxit de la implementació
d’un programa AICLE en les etapes de l’ensenyament obligatori, i també
eines i criteris d’avaluació AICLE.

Objectius

L’objectiu d’aquest postgrau era formar
metodològicament per impartir matèries
estrangera, en aquest cas, en anglès.

Alumnat

8 alumnes, tots ells mestres de primària i de secundària, la majoria amb
l’especialitat de llengua estrangera.

Professorat

Anna M. Vallbona, doctora en Filologia Anglesa i professora del
Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la
UVIC-UCC; Àngel Raluy, doctor en Filologia Anglesa i professor de la
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVIC-UCC;
Llorenç Comajoan, director del Grup de Recerca en Educació, Llenguatge
i Literatura de la UVIC-UCC; Núria Medina, doctora en Traducció,
Llengua i Literatura i professora a la UVIC-UCC; Imma Miralpeix,
doctora en Filologia Anglesa i investigadora a la UB; Sarah Khan,
doctora en Lingüística Aplicada i membre del Grup de Recerca en
Aprenentatge i Comunicació de la UVIC-UCC; Rosa M. Felip, assessora
tècnica docent del Servei de Llengües Estrangeres al Departament
d’Ensenyament; Visi Alaminos, professora d’anglès certificada; Carme
Oller, diplomada en Magisteri, especialitat d’anglès; Àngels Pinyana,
doctora en Filologia Anglesa i Màster en Lingüística Aplicada a
l’Ensenyament de l’Anglès.

Durada / dates

150 hores / del 6 d’octubre de 2015 al 28 d’abril de 2016

Titulació

Diploma de postgrau en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües
Estrangeres (AICLE) per la Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC)

/

CURSOS D’ESTIU

Descripció

L’estiu és un moment en què molts professionals poden dedicar uns
dies, intensivament, a la formació. Les universitats programen activitats
d’estiu per complementar la seva oferta de formació contínua en
aquests períodes.

Objectius

Participar dels cursos d’estiu universitaris oferint formació intensiva i de
nivell a Olot.

10

professionals preparats
curriculars en llengua

Alumnat

La major part dels participants han estat relacionats amb el món de la
docència. Amb tot, a l’estar els cursos oberts a tothom, també van
atraure altres persones interessades.

Col·laboracions

UVic-UCC, UdG, Xarxa Vives d’Universitats, PEHOC, Càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la UdG, Departament
d’Ensenyament, Institut Municipal de Cultura d’Olot, Altrart i Grefart.

Activitat

Perspectives transsexuals en l’àmbit educatiu – UVic-UCC

Alumnat

10 persones d’àmbits diversos.

Professorat

Gerard Coll-Planas, director del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de
Gènere, UVic-UCC; Miquel Missé Sánchez, sociòleg, formador en gènere
i sexualitat i activista trans; Cristina Garaizábal Elizalde, psicòloga
especialitzada en diversitat sexual i de gènere.

Durada / dates

15 hores / 4, 5 i 6 de juliol.

Reconeixement

Certificat d’assistència de la UVic-UCC. Activitat reconeguda com a
formació permanent pel Departament d’Ensenyament.

Activitat

Aplicacions i didàctica del ritme a través de la percussió
corporal. Mètode SSM, 2on nivell – UVic-UCC

Alumnat

22 persones, la majoria d’elles docents.

Professor

Santi Serratosa, músic (bateria i percussió́ corporal), musicoterapeuta i
compositor. Director i creador de la SSM BigHand, big band de percussió
corporal.

Durada / dates

15 hores / 11, 12 i 13 de juliol.

Reconeixement

Certificat d’assistència de la UVic-UCC. Activitat reconeguda com a
formació permanent pel Departament d’Ensenyament.

Activitat

La transformació de Catalunya al llarg del segle XIX

Alumnat

17 alumnes, la majoria docents en actiu o jubilats.

Professorat

Lluís Ferran Toledano, UAB; Ramon Arnabat, URV; Borja de Riquer,
UAB; Joan Sala, professor i historiador de l’art; Matias Ramisa, UVic;
Mita Casacuberta, UdG; Pere Gifre, UdG; i Care Santos, periodista i
escriptora.

Durada / dates

15 hores / del 6 i 7 de juliol.

Reconeixement

Activitat reconeguda com a formació permanent pel Departament
d’Ensenyament.

Activitat

Curs de tècnica vocal basat en el mètode estill voice training
(voice craft) - UdG

Alumnat

15 alumnes, la majoria docents en actiu.

Professora

Olga López Espejo, Certified Master Teacher Vocal Coach i cantant

Durada / dates

15 hores / del 5 i 6 de juliol.

Reconeixement

Certificat d’assistència de la UdG. Activitat reconeguda com a formació
permanent pel Departament d’Ensenyament.

Activitat

Curs d’estiu d’artteràpia per a mestres i educadors

Alumnat

20 alumnes de perfils diversos, tant de professionals de l’educació com
del món de les arts aplicades i la salut.

Professorat

Alícia Expósito, coreògrafa; Clara Aulinas, pedagoga; i Agnès Capell,
llicenciada en belles arts

11

Durada / dates

20 hores / 27, 28 i 29 de juny i 4 i 5 de juliol.

Reconeixement

Activitat reconeguda com a formació permanent pel Departament
d’Ensenyament.

/

COL·LABORACIONS

Descripció

Activitats en paral·lel a programes d’entitats vinculades a la FES o altres
programes i activitats universitàries a la comarca.

Objectius

Difondre coneixement i/o promoure activitats pròpies.

/

Activitat

Conferència UOC: Posem-nos a la pell de les persones amb TEA

Alumnat

90 assistents, la majoria alumnes d’instituts locals, en dues sessions.

Ponent

Rosa Serrano, docent col·laboradora de la UOC, doctora en geografia i
fundadora del Centre de Recursos sobre Trastorn de l’Espectre Autista
Catalunya Central (CR TEA CC).

Durada / dates

4 hores / 26 de febrer.

ACTIVITATS NO REALITZADES
No s’ha realitzat el curs de tardor amb el Consorci Universitat
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona.
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/ EMPRESA ___________________________________

/

PROGRAMA DE MÀRQUETING I VENDES. DIRECCIÓ COMERCIAL –
ESADE-URL

Curs acadèmic

2015-16

Descripció

La constant evolució i enduriment de l’entorn competitiu, especialment
en anys de recessió, implica que les companyies i els directius que les
lideren, més que mai, han d’aportar valor. I només hi ha un camí per
sortir com a guanyadors de la nova situació: aplicar una estratègia
comercial correcta, incloent-hi la definició i implementació dels plans de
màrqueting i vendes, i també el desenvolupament de l’organització
comercial necessària per fer-los realitat.
Només les organitzacions que situïn els consumidors i els clients en el
centre de la seva atenció i construeixin el go-to-market strategy basantse simultàniament en aquells dos pilars, màrqueting i vendes, enfortiran
la seva posició competitiva al mercat.

Objectius

- Desenvolupar i actualitzar el coneixement sobre els mètodes i els
conceptes aplicables en màrqueting i vendes
- Sensibilitzar en les estratègies i els plantejaments competitius en
entorns turbulents
- Compartir i debatre les tendències actuals i les futures evolucions de
gestió comercial en les empreses
- Establir contactes amb directius d’altres sectors o indústries que
estiguin afrontant reptes similars als seus

Alumnat

21 directius d’empreses, tant caps d’àrees funcionals, com directors
generals.

Professorat

Carles Torrecilla (director), Pedro Armengué, Mònica Casabayó, Jaime
Castelló, Oriol Iglesias, Carlos Jordana, Jordi Molina i Julio Villalobos

Durada / dates

100 hores (blended learning) / de febrer a abril de 2016

Titulació

Títol propi d’ESADE-URL. Dóna opció a l’Executive
Management – EMM de la Universitat Ramon Llull

Col·laboracions

ESADE Business School, Universitat Ramon Llul, Cercle Euram de la
Garrotxa

/

Master

in

SEMINARIS I CURSOS EMPRESARIALS

Descripció

En una economia global, altament competitiva, la formació del capital
humà de les empreses és la clau per aconseguir un creixement
econòmic sostingut i sostenible.

Objectius

Millorar els coneixements i les competències del capital humà de les
empreses i potenciar la competitivitat i l’eficiència del territori.

Destinataris

Directius, càrrecs intermedis i personal de les empreses

No realitzats

Dels 14 cursos i seminaris programats se’n varen anul·lar 5. Els cursos o
seminaris que al final no es varen poder realitzar són els següents:
Incoterms 2010, Gestió de Projectes, Estratègia en xarxes socials per
empreses, Atenció i comunicació al client, i el de Màrqueting
internacional per a la internacionalització.

13

Activitat

Mapes Mentals

Alumnat

34

Professor

Josep Mas, llicenciat en Ciències Empresarials i màster en Administració
d'Empreses per ESADE

Durada / data

4,5 hores / Dues edicions, 25 de gener i 10 de febrer

Activitat

Habilitats directives per a comandaments intermedis

Alumnat

17

Professora

Lourdes Teixidor Feliu, llicenciada en Psicologia,
Organitzacions i Treball. Direcció de Recursos Humans.

Dates /durada

16 hores / 1, 8, 15 i 22 de febrer

Activitat

Líders dissenyadors d’estats d’ànim: lliures de dependències i
creences limitadores

Alumnat

18

Professora

Joana Frigolé, llicenciada en Psicologia per la UAB, Coach Certificada per
l’ICF (Internacional Coach Federation) a nivell PCC.

Durada / data

4,5 hores / 29 de març

Activitat

Taller de Wordpress

Alumnat

17.

Professor

Jordi Bassagañas, enginyer tècnic en Informàtica de Gestió i professor
TIC.

Dates /durada

12 hores / 13, 20 i 27 d’abril

Activitat

Millora el rendiment de la teva empresa, construeix indicadors
clau de rendiment: KPI

Alumnat

14

Professor

Marc Àmbit, professional freelance, consultor i formador

Durada / data

5 hores / 10 de maig

Activitat

Presa de decisions i creativitat

Alumnat

10

Professor

Josep Mas, llicenciat en ciències empresarials i màster en Administració
d’empreses per ESADE

Durada / data

4,5 hores / 4 d’octubre

Activitat

Treballa el teu elevator pitch: de primera impressió només n’hi
ha una

Alumnat

11

Professor

Josep Puigdellívol, executives MBA per IESE, director de la consultoria
Sherpa de formació per a directius i d’estratègia empresarial i innovació.

Durada / data

4,5 hores / 8 de novembre

Activitat

English for logistics and transport

14

especialitat

en

Alumnat

6

Professora

Sílvia Ardèvol Sala, Llicenciada en Filologia Anglesa, professora Business
English, International Trade, Logistics & Marketing courses. Traductora
anglès-català.

Dates /durada

16 hores / 4, 11, 18 i 25 de desembre

Activitat

Novetats fiscals pel 2017

Alumnat

15

Professor

Miquel Màrquez, llicenciat en ADE i dret i màster en assessoria fiscal.
Soci fundador de Planning Assessors Fiscals

Durada / data

4,5 hores / 13 de desembre

/

CURSOS INTENSIUS D’IDIOMES

Descripció

Conèixer i dominar idiomes com l’anglès i el francès és vital en un món
globalitzat com el que vivim. Ja sigui per motius professionals o per oci
ens desplacem sovint a d’altres països i és important poder-nos
expressar i comunicar amb altres idiomes.

Objectius

Millorar l’expressió oral, augmentar el vocabulari i fluïdesa i facilitar la
pràctica de l’idioma escollit, acompanyats per un professor nadiu.

Destinataris

Qualsevol persona interessada en millorar els seus coneixements de
l’idioma escollit.

Col·laboracions

Anglès Montse, Centre d’Idiomes Olot, Claude Escola d’Idiomes, English
Olot, Interlingua i MasterClass English School.

No realitzats

Nou cursos s’han anul·lat al no arribar al mínim necessari.

Activitat

Speaking Sessions, nivell A1 (un grup)

Alumnat

10

Professor

Stefan Svensson, Anglès Montse.

Dates /durada

16,5 hores per trimestre / de l’11 de gener al 13 de juny

Activitat

Speaking Sessions, nivell B1 (dos grups)

Alumnat

19

Professora

Berta Davila, English Olot

Dates /durada

22 hores per trimestre / de l’11 de gener al 13 de juny

Activitat

Speaking Sessions, nivell B2 (dos grups)

Alumnat

13

Professor

Stefan Svensson, Anglès Montse.

Dates /durada

22 hores per trimestre / del 12 de gener al 14 de juny

Activitat

Spaeking Sessions, nivell C1 (dos grups)

Alumnat

16

Professora

Berta Davila, English Olot

Dates /durada

22 hores per trimestre / del 7 de gener al 16 de juny

15

Activitat

Parlons Français, nivell B1 (un grup)

Alumnat

5

Professor

Ivan Martin, Claude Escola d’Idiomes.

Dates /durada

22 hores per trimestre / del 7 de gener al 16 de juny

/

PROGRAMA D’EMPRENEDORIA

Descripció

El 2016, aquest programa va arribar a la seva 10ª edició mantenint la
voluntat de donar servei i acompanyament a aquelles persones que
volen obrir un negoci. La formació que se’ls va oferir els serveix de guia
i control de tots els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’engegar
una empresa.

Objectius

Facilitar la formació necessària perquè les persones emprenedores
disposin del màxim d’eines possible per garantir l’èxit del seu projecte.

Destinataris

El programa d’emprenedoria s’adreça a totes aquelles persones que
volen iniciar un projecte empresarial o que l'hagin començat en els
darrers tres anys i vulguin consolidar-lo, encara que estan obertes al
públic en general.

Col·laboracions

Institut Municipal de Promoció d’Olot i Associació de mentors SECOT

Activitat

La gestió eficaç del temps

Alumnat

7 participants

Professora

Pilar Aiguabella

Data /durada

4 hores / 22 de gener

Activitat

Què necessito per emprendre?

Alumnat

11 participants

Professora

Laura Darné i Ester
l’Ajuntament d’Olot

Durada / data

4 hores / 29 de gener

Activitat

Mailchimp: envia e-mails massius sense spam

Alumnat

10 participants

Professor

Àngel Fulquet, especialista en màrqueting digital i soci-fundador de
GamificationGames

Durada / data

4 hores / 5 de febrer

Activitat

Com gestionar finances I: elaborar previsió financera

Alumnat

10 participants

Professor

Salvador Figueras, especialista en Economia i Finances de l’Empresa i
membre de SECOT

Durada / data

4 hores / 19 de febrer

Activitat

Com gestionar finances II: ABC de l’anàlisi financer

Vilar,

16

tècniques

del

Servei

d’Ocupació

de

Alumnat

15 participants

Professor

Salvador Figueras, especialista en Economia i Finances de l’Empresa i
membre de SECOT

Durada / data

4 hores / 26 de febrer

Activitat

Comunicació, com em venc I i II

Alumnat

16 i 11 participants

Professor

Albert Brosa, periodista i director d’Olot Televisió

Durada / data

4 i 4 hores / 4 i 11 de març

Activitat

Com un web pot ajudar a fer créixer la meva empresa

Alumnat

34 participants

Professora

Txell Costa, periodista, formadora i conferenciant de màrqueting digital,
community manager i relacions públiques

Durada / data

4 hores / 1 d’abril

Activitat

Competències bàsiques i capacitats de l’emprenedoria col·lectiva

Alumnat

8 participants

Professor

Antoni Oro, llicenciat en ADE i Diplomat en Ciències Empresarials per la
Universitat Oberta de Catalunya

Durada / data

4 hores / 15 d’abril

Activitat

Com crear la meva empresa: el Pla d’Empresa

Alumnat

14 participants

Professorat

Joaquim Munné, enginyer industrial especialitzat en paperera i membre
de SECOT, i Pili Riol, tècnica de l’àrea de d’empresa de l’Institut
Municipal de Promoció d’Olot

Durada / data

4 hores / 22 d’abril

Activitat

Màrqueting per a emprenedors

Alumnat

25 participants

Professora

Txell Costa, periodista, formadora i conferenciant de màrqueting digital,
community manager i relacions públiques

Durada / data

4 hores / 6 de maig

Activitat

Història i evolució de les xarxes socials

Alumnat

8 participants

Professor

David Jané, fundador de Volcànic Internet

Durada / data

4 hores / 20 de maig

Activitat

Bones pràctiques i consells per aprofitar les xarxes socials

Alumnat

13 participants

Professor

David Jané, fundador de Volcànic Internet

Durada / data

4 hores / 27 de maig

17

Activitat

Com treure profit de la creativitat i la innovació per al meu
projecte d’emprenedoria

Alumnat

10 participants

Professorat

Dani Bernard, soci fundador D’ANOU, consultoria d’innovació, creativitat
i gestió de projectes, entre d’altres empreses

Durada / data

4 hores / 10 de juny

Activitat

Què hem de saber del règim general d’autònoms?

Alumnat

17 participants

Professorat

Glòria Castells, advocada i assessora especialista en temes laborals a
l’Assessoria Castells d’Olot

Durada / data

4 hores / 23 de setembre

Activitat

Com evitar els problemes més freqüents dels emprenedors

Alumnat

15 participants

Professorat

Salvador Figueras, especialista en Economia i Finances de l’Empresa i
membre de SECOT

Durada / data

4 hores / 7 d’octubre

Activitat

Documents i tràmits per obrir el meu negoci

Alumnat

12 participants

Professorat

Eva Ortiz, tècnica del Consorci Sigma, Carme Juanola, tècnica de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, i Pili Riol, tècnica de
l’àrea de d’empresa de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot

Durada / data

4 hores / 21 d’octubre

Activitat

Formes jurídiques i societàries per crear una empresa

Alumnat

6 participants

Professorat

Jordi Domènech, assessor a Ribas Álvarez, Assessoria en els àmbits
fiscal, comptable, mercantil i laboral

Durada / data

4 hores / 4 de novembre

Activitat

Fiscalitat bàsica per a emprenedors I i II

Alumnat

11 i 11 participants

Professorat

Jordi Oliveras, assessor fiscal a l’Assessoria Oliveras

Durada / data

4 i 4 hores / 18 i 25 de novembre

/

COL·LABORACIONS

Descripció

Activitats en paral·lel a programes i cursos propis o d’entitats vinculades
a la FES.

Objectius

Difondre coneixement i promoure activitats pròpies

18

Activitat

Presentació dels Campus Sectorials de la UdG

Participants

Varis administració local i empreses

Data

9 de març

Organitzador

Universitat de Girona

Activitat

IV Jornada ACCID. Informació financera i recuperació econòmica

Participants

Directius i gestors fiscals, laborals i comptables

Data

27 de maig (a Lleida)

Organitzador

ACCID

Activitat

Visita a Can Monsà del Conseller d’Empresa i Coneixement

Participants

Varis administració local i centres de formació

Data

28 d’octubre

Organitzador

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Activitat

Jornada PATT: Diagnosi per a la resiliència: una eina innovadora
per a transformar reptes en oportunitats

Participants

8

Data

2 de desembre

Organitzador

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Adrinoc
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/ PROGRAMES ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS __

/

JORNADES SECTORIALS

Descripció

Les jornades són un format d’activitat que permet aprofundir en
temàtiques concretes de manera intensiva.

Activitat

IV Jornades de Conservació de Flora i Funga

Descripció

Per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya s’encarrega a la FES la realització de les IV Jornades de
Conservació de Flora i Funga que s’organitzen bianualment.

Objectius

Tractar aspectes relatius a l’avaluació i diagnòstic de l’estat de
conservació de la flora, amenaces i riscos per a les espècies més fràgils i
vulnerables, estudis sobre la biologia de la conservació, monitorització,
instruments de conservació in situ i ex situ, programes de conservació i
projectes de futur.

Participants

83 persones provinents del món de la universitat, de centres de recerca
i investigació, del cos d’agents rural, d’espais protegits, etc.

Ponències

Les jornades van constar de 4 ponències marc de la mà d’Alejandro
Lago, de la càtedra Unesco de Territorio y Medio Ambiente de la
Universidad Rey Juan Carlos; Joana Cursach de la Universitat de les Illes
Balear; Simón Fos, de VAERSA; i Emili Laguna de la Generalitat
Valenciana.
A més, es van presentar 26 comunicacions orals i 35 pòsters de la mà
dels propis que presenten els propis participants de les jornades.

Dates

28, 29 i 30 de novembre. Amb sessions plenàries els dos primers dies i
sortida de camp el tercer.

Lloc

Sala El Torín i visites de camp a Banyoles i Olot

Col·laboracions

Departament de Territori i Sostenibilitat, Sigma Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, Forestal Catalana i la Delegació de la Garrotxa
de la Institució Catalana d’Història Natural.

Activitat

Jornada el Food tourism per a la posada en valor dels productes
locals

Objectius

Els productes agroalimentaris locals són fonamentals per a la
diferenciació i la dinamització del territori. Bloggers especialitzats els
destaquen com a essencials per explicar i viure un territori. La seva
posada en valor no passa només per promocionar-los en tant que
producte a la venda, sinó per reconèixer-ne el valor afegit que poden
aportar a consumidors, a d’altres sectors econòmics i al territori en la
seva globalitat. L’efecte multiplicador que poden desplegar en sectors
afins com el turisme, la gastronomia o els diferents àmbits del comerç
és una consideració necessària per garantir-ne la sostenibilitat. En
aquest sentit, el sector de la restauració és l’enllaç clau entre uns i
altres.

Participants

18 persones del sector turístic

Ponències

dues ponències i una presentació de cas.

Data

15 de desembre

Col·laboracions

Turisme Garrotxa, Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, Adrinoc i
DinàmiG.
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Activitat

7th International Maar Conference 2018

Objectius

Elaboració del dossier i defensa de la candidatura d’Olot en el marc de la
sisena conferència organitzada a Changchun (Xina) del 30 de juliol al 3
d’agost.

Participants

Xavier de Bolòs, doctor en geologia, col·laborador del Postgrau en
vulcanologia de la FES i actualment investigador a la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resultat

Olot ha estat nomenada com a seu de la setena conferència i ja s’ha
començat a treballar en el logotip i el web de la 7IMC, que seran
presentats a principis de 2017.

/

PROGRAMA DE FORMACIÓ TURÍSTICA I EDUCATIVA DE LA
GARROTXA

Descripció

Des de fa més de 13 anys que es treballa conjuntament amb el Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Turisme Garrotxa en
l’organització de formació pel sector turístic de la comarca.

Objectius

Les principals finalitats d’aquesta programació és formar els
professionals del turisme tant en el coneixement del territori com en les
eines necessàries per a desenvolupar la seves tasques de forma proactiva. A més també es pretén donar professionalitat al sector i intentar
desestacionar-lo.

Col·laboracions

Coorganitzat amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
Turisme Garrotxa.

Activitat

Curs de coneixement turístic

Alumnat

28 alumnes del sector del turisme, tant des del punt de vista tècnic com
de gestors d’activitats i/o allotjaments turístics.

Professorat

Turina Serra, gerent de Turisme Garrotxa; Núria Valverde, tècnica de
turisme d’Olot; Isabel Junquera, gerent de Repte Territorial; i Mireia
Tresserras, gerent d’Educ’art.

Durada / dates

12 hores / 9, 16 i 23 de febrer i 1 de març de 2016

Activitat

Curs de bon coneixedor de la Garrotxa

Alumnat

25 alumnes del sector del guiatge i el lleure.

Professorat

Xavier Béjar, educador ambiental de Tosca SL; Eva Duran, historiadora i
codirectora d’Educ’art; Llorenç Planagumà, geòleg i codirector de Tosca
SL; Jordi Artola, biòleg i director de l’Escola de Natura la Garrotxa; Mike
Lockwood, naturalista i director de Walking Catalonia; Xavier Oliver,
tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Durada / dates

77 hores / del 12 de setembre al 3 d’octubre de 2016

Reconeixement

Títol de Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
(prèvia superació d’un examen)

/
Justificació

JARDINERIA I PAISATGISME
Arran de la mancança de formació per a aquest sector des de la FES, el
Consorci Sigma i l’Institut La Garrotxa es va veure el 2015 la necessitat
de crear aquest programa per tal d’acostar aquesta formació als
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professionals del sector. Durant el 2016 s’ha continuat amb l’aposta
d’oferir activitats per a aquest sector
Objectius

Acostar formació per al sector a la Garrotxa i tractar temàtiques poc
freqüents però molt necessàries per la gestió del dia a dia.

Destinataris

Tècnics municipals i professionals de la jardineria.

Col·laboracions

Coorganitzat amb el Consorci Sigma i l’Institut Garrotxa.

Activitat

Curs d’Elaboració de Plans de gestió de risc de l’arbrat (2a edició)

Alumnat

22 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya i Navarra

Professor

Josep Selga, biòleg i consultor en arboricultura

Durada / dates

23 hores / 3, 4, 5 i 6 de maig de 2016

Activitat

Curs de gestió de contractes i licitacions de jardineria

Alumnat

17 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya

Professorat

Eliseu Guillamon d’Eliseu Paisatgista; Jaume Campos, Jordi Arqué i Ana
Gracia de la Xarxa de Parcs Metropolitans; Patricia Giner i Ferran
Gabarró de Parcs i Jardins de Barcelona; Àlex March, de l’Ajuntament de
Mollet; Elena Forcada de La Vola; Vanessa Salvador d’Urbaser; i Albert
Testart de GIACSA.

Durada / dates

16 hores / 4, 11, 18 i 25 d’abril

Activitat

Curs de QGis aplicat a la gestió d’espais verds

Alumnat

14 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya

Professorat

Eliseu Guillamon i Elisabet Cuadras

Durada / dates

20 hores / 20 i 27 de setembre i 4, 11 i 18 d’octubre

Activitat

Nou protocol de poda de l’arbrat

Alumnat

16 tècnics i professionals de la jardineria d’arreu de Catalunya

Professor

Josep Selga, biòleg i consultor en arboricultura

Durada / dates

23 hores / 13, 14, 15 i 16 de desembre

/

PROGRAMA COAC – ESCOLA SERT D’ARQUITECTURA

Descripció

Des de fa tres anys que l’Escola Sert porta formació a Olot en
col·laboració amb la FES. Ja siguin primeres edicions de cursos o cursos
que es realitzen a Girona i que s’acosten a la Garrotxa perquè es
considera que hi ha prou interès entre el públic del territori.

Objectius

Acostar formació de l’Escola Sert a Olot.
professionals de l’arquitectura i l’enginyeria.

Col·laboracions

Organitza Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el
suport de la FES.

Activitat

Curs Autodesk Revit Architecture - Avançat

Alumnat

5

Professor

Jorge Ruberte
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Oferir

formació

pels

Durada / dates

/

24 hores / del 22 de setembre al 7 d’octubre

CURSOS PER A COMERCIANTS

Descripció

Per complementar el servei de suport que l’Institut Municipal de
Promoció de la Ciutat i altres administracions donen al sector del
comerç, es varen programar, havent parlat prèviament amb diferents
responsables d’associacions i gremis per conèixer les seves necessitats,
tres cursos de formació específica per a aquest sector, un dels que
genera més ocupació a la comarca.

Destinataris

Professionals de comerços

No realitzat

Es van programar tres cursos i se’n va anul·lar un, el de Paqueteria i ús
d’elements reciclats.

Activitat

Xarxes socials. Quina és la millor per a la meva botiga? Més enllà
de Facebook, Instagram

Alumnat

14

Professor

Josep Albertí

Durada / data

2 hores / 28 de setembre

Activitat

Les imatges diuen molt del meu comerç. Com millorar-les?

Alumnat

7

Professor

Albert Llorens

Durada / dates

4 hores / 4 i 11 d’octubre

/
Descripció

ACTIVITATS PER A DOCENTS
La FES acredita formació pròpia (veure l’apartat de cursos d’estiu) i altra
formació, com el cicle de conferències Els Grans interrogants de la
ciència, organitzat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i el Consorci
Sigma, com a formació permanent pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
A més, el 2016 es va organitzar, en el marc de la Jornada de Portes
Obertes de Can Monsà, la conferència “La innovació educativa a
Catalunya: canvis en les modalitats d’aprenentatge i d’ensenyament”, a
càrrec de Coral Regí, directora de l’Escola Virolai de Barcelona, adscrita
al projecte Escola Nova 21. Hi van participar 17 persones.

Destinataris

Docents del Departament d’Ensenyament

/

COL·LABORACIONS

Descripció

Activitats en paral·lel a programes propis o d’entitats col·laboradores.

Objectius

Difondre coneixement i promoure activitats pròpies.
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Activitat

III Jornades Eficiència Energètica i producció d’energia per a
l’autoconsum

Objectius

Posar en comú les noves propostes didàctiques entorn la tecnologia en
general i l’eficiència energètica en particular

Participants

31 persones, la majoria docents de secundària d’arreu de Catalunya

Professorat

Varis ponents

Data

12 de març

Organitza

ICE UdG, Robolot, Institut La Garrotxa

Activitat

Cursos d’estiu RCR Arquitectes

Descripció

El 2016 RCR LAB·A i RCR Bunka Fundació van organitzat el IX Workshop
Internacional d’Arquitectura i Paisatge i el IV Workshop Internacional
d’Audiovisual i Fotografia.

Objectius

El taller primer se centra en la vivència d’una experiència directa dels
participants, donant a conèixer el territori on ha arrelat l’obra d’RCR
Arquitectes, amb l’objectiu d’entendre la seva relació amb el lloc i el
paisatge, a la vegada que compartir i transmetre una actitud davant la
vida, l’arquitectura i la creativitat, posant en pràctica els seus mètodes
de treball. El segon, sota la direcció del prestigiós fotògraf japonès Hisao
Suzuki, té la voluntat d’ampliar els coneixements de l’audiovisual i la
fotografia, centrats en l’arquitectura i l’espai.

Destinataris

Estudiants d’arquitectura d’últim curs, arquitectes i altres disciplines
creatives. Fotògrafs.

Professorat

Varis ponents

Data

del 31 de juliol al 18 d’agost

Durades

151,5 hores i 98,5 hores

Organitza

RCR LAB·A i RCR Bunka Fundació

Activitat

Simposi de Sòl no urbanitzable

Objectius

Reflexionar sobre els espais oberts i trobar nous enfocaments entorn a
l’ordenació del sòl no urbanitzable anant més enllà de la descripció
analítica per tal de proposar i recollir idees i reflexions per aportar al
debat de la futura Llei del Territori que prepara la Generalitat de
Catalunya.

Professorat

Varis ponents

Data

14 d’octubre

Organitza

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

24

/ SERVEIS i PROJECTES ____
/ SERVEIS ___________________________________

/

Bonificació de la formació
Des de l’any 2013 la FES gestiona sense cost addicional la bonificació de les matrícules a
cursos propis mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (fins l’any
passat coneguda com a Fundación Tripartita para el Empleo) a aquelles empreses que
així ho sol·liciten.
Les empreses que cotitzen en concepte de formació professional a la Seguretat Social
generen un crèdit al seu favor davant l'Administració amb el que es poden finançar les
accions formatives que desenvolupen els seus treballadors.
Amb la reforma de la normativa sobre la bonificació de la formació aprovada el març de
2015, tots els cursos de més d’una hora són bonificables, de manera que tots els que
programa la FES ho són. I es fa la gestió de la bonificació a totes les empreses que ho
sol·liciten i que disposen del crèdit suficient.

/

Formació a mida i in company
En la línia de fomentar la formació entre els professionals, al llarg de l’any s’han
organitzat varis cursos a mida per encàrrec d’empreses i altres col·lectius professionals
de la comarca. En algunes ocasions aquesta formació s’ha realitzat in company, a la seu
de l’empresa, en d’altres a la pròpia seu de la FES, i en d’altres les accions formatives
s’han realitzat outdoor, fora de l’espai de treball habitual i del centre de formació.
L’objectiu d’aquest servei és el foment de la formació a l’empresa i el desenvolupament
professional de les persones en actiu. En totes les ocasions realitzades aquest servei
s’ha acompanyat de la bonificació de la formació mitjançant la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo.

/

Plans de formació per a empreses i organitzacions
Es tracta d’un servei de consultoria per a empreses i altres organitzacions amb l’objectiu
de detectar les necessitats presents i futures de l’organització en la seva globalitat i de
les persones que hi treballen. Enguany s’ha treballat amb dues administracions locals
abastant un col·lectiu de 267 treballadors.
El mètode és essencialment qualitatiu en base a entrevistes a persones clau de
l’empresa per elaborar una diagnosi del moment present amb l’objectiu de buscar
solucions a problemes actuals, la millora de situacions per maximitzar el rendiment i
l’eficiència de les persones que treballen per a l’organització i la cerca d’oportunitats per
poder assumir nous reptes i estar preparats per desenvolupar els projectes de futur
potenciant el talent.
La FES aporta en aquests treballs l’expertesa d’anys d’experiència en l’organització de
formació, una àmplia xarxa de relacions amb universitats, escoles de negocis i altres
centres de formació de referència, docents de reconegut prestigi i tècnics especialitzats
en formació professionalitzadora i de continuïtat.

/

Gestió de l’Aula Mentor
L’Aula Mentor és una iniciativa de formació per internet que depèn del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport i que està adreçada a persones adultes que desitgin ampliar
les seves competències personals i professionals. La FES col·labora amb l’Institut
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Municipal de Promoció d’Olot en la gestió d’aquesta aula a Olot, fet que permet, entre
altres, que l’alumnat pugui fer a la ciutat els exàmens presencials dels cursos en línia.
El 2016 s’han atès 33 persones i s’han gestionat 41 matrícules, una xifra molt superior a
la d’anys anteriors.

/

Punt de suport de la UOC
La FES gestiona el punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya. Com a tal, és
punt d’informació bàsica, l’alumnat inscrit pot tornar a la FES els llibres de préstec
bibliotecari i pot disposar de les nostres instal·lacions per connectar-se a internet i
treballar.
El Punt de suport d’Olot depèn del Centre de Suport que aquesta universitat té a Salt, a
l’edifici Comacros. Puntualment la UOC porta al territori píndoles de formació. El gener
en va tenir lloc una sobre autisme. També es varen realitzar dues xerrades informatives
al gener i al juny.

/

Acreditació pel Departament d’Ensenyament
La FES pot acreditar algunes de les accions formatives que organitza com a formació
continuada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més, d’acreditar activitats pròpies, també s’ofereix la possibilitat a entitats del territori
per sol·licitar el reconeixement si el curs és específicament adreçat a la millora de les
capacitats didàctiques i pedagògiques dels docents. Enguany s’ha acreditat el cicle de
conferències Els grans interrogants de la ciència, organitzat per l’Institut Municipal de
Cultura d’Olot i el Consorci Sigma.

/ PROJECTES _________________________________
/

Seguiment dels estudiants universitaris de la Garrotxa
Com es ve fent des de l’any 2006, cada curs s’analitzen les dades referents als
estudiants de la comarca de la Garrotxa a les universitats catalanes per recollir-ne els
resultats en un article anual d’anàlisi evolutiva i comparativa.
L’estudi inclou les dades de totes les universitats catalanes, públiques i privades, i
també les dades de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP), per la
importància de la seva seu a Olot.
A més d’estar disponible al web de la FES, aquesta informació s’inclou en l’Observatori
econòmic, social i mediambiental de la Garrotxa que s’edita conjuntament des del Cercle
Euram i l’Institut Municipal de Promoció d’Olot.

/

DinàmiG, Agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa
El procés d’integració funcional de la FES amb l’Institut Municipal de Promoció d’Olot
(IMPO), la Fundació Garrotxa Líder i Turisme Garrotxa va seguint el seu ritme de treball.
Enguany, s’ha desenvolupat el Pla estratègic comarcal de promoció econòmica en el que
el pes dels àmbits de formació contínua s’especifica que han de recaure en la FES.
També s’ha treballat conjuntament en la postulació conjunta a convocatòries de
subvencions i ajuts, sobretot destinades al foment de l’ocupació i l’emprenedoria.
En el marc d’aquesta integració, la FES participa del projecte Reunions entre Volcans,
que té per objectiu atraure a la ciutat esdeveniments –congressos, convencions,
reunions, etc.– de petit format i la FES hi és en tant que equipament, però la seva
principal aportació és que tota la logística d’activitats relacionada amb l’hostaleria i
restauració es canalitza a través d’aquest projecte.

26

La FES s’ha destacat com un dels màxims generadors de pernoctacions i de serveis de
càtering i restauració, ja que força activitats obliguen el professorat i l’alumnat a fer
estada a la ciutat, convertint la FES en un element de promoció de l’activitat econòmica.
El volum de negoci en allotjament i gastronomia gestionat directament per la FES per
mitjà de Reunions entre Volcans ha estat de 10.750,33 € durant el 2016.

/

Beques per a estudiants de cicles formatius cursant FCT
Amb l’objectiu d’incentivar econòmicament l’alumnat de cicles formatius en concepte de
transport, manutenció i ajut a l’estudi, es va signar a mitjans 2016, un conveni amb
diferents centres de formació de la Garrotxa que ofereixen cicles formatius de grau
mitjà i/o superior a fi i efecte de convocar beques amb el suport del teixit empresarial
de la comarca.
Al 2016 es van obrir dues convocatòries de beques d’entre 350 i 1.000 € amb un
muntant total de 11.350 €. Els beneficiaris eren estudiants de Manteniment
electromecànic, mecanització, elaboració de productes alimentaris i mecatrònica
industrial.

/

Gestió de Can Monsà
Can Monsà, edifici de titularitat municipal amb gestió delegada a la FES, acull la seu de
la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, la delegació a la Garrotxa de la UNED, la seu
comarcal del Consorci per a la Normalització Lingüística, la Fundació KREAS i el Centre
de Noves Oportunitats. Quant a activitats, totes cinc entitats imparteixen bona part de
les seves formacions a l’edifici. També en fan ús el DipSalut, l’Institut Municipal de
Promoció d’Olot (IMPO), l’Institut Municipal d’Educació (IME), PIMEC, la Delegació a la
Garrotxa de l’ICHN, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Robolot Team o del Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa, entre d’altres.
L’ocupació de l’aulari ha registrat, doncs, cotes molt elevades, especialment les tardesvespres, si bé on més s’ha notat l’increment d’ús el darrer any ha estat a les franges
matinals.
Actualment es disposa de tota la primera planta de l’edifici situat al número 3 del carrer
Joan Pere Fontanella, amb una superfície d’aproximadament 1.000 m2.
El 17 de juny a la tarda es va realitzar per primera vegada una Jornada de Portes
Obertes amb un programa d’actes organitzat per totes les entitats amb seu a l’edifici.

/ PARTICIPACIÓ EN ALTRES PROJECTES __________
/

Suport a la Fundació KREAS
La Fundació KREAS, Centre integral per a la formació en indústries càrnies i
agroalimentàries, amb seu a Can Monsà, té per objectiu formar i qualificar els
treballadors del sector carni i agroalimentari per contribuir a la millora de la seva
competitivitat i la del sector.
Els promotors principals de KREAS són la Fundació Universitària Balmes (UVic) i la
Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), amb el suport principal, entre altres,
de l’Ajuntament d’Olot.
KREAS imparteix a Olot el Cicle Formatiu de Grau Superior en Processos i Qualitat en la
Indústria Alimentària i certificats de professionalitat del sector carni. En la impartició
d’aquests cursos, compta amb la col·laboració de les principals empreses càrnies del
país, ja que el model de formació és en dualitat real, la qual cosa comporta que prop del
50% de la formació es realitzi en empreses.
Aquest 2016, s’han graduat els estudiats de la primera promoció del CFGS en Processos
i Qualitat en la Indústria Alimentària i han començat els estudis la tercera promoció.

27

Quant a la formació en Certificats de Professionalitat, se n’han realitzat 10, i de accions
de formació contínua se n’han dut a terme també 10 cursos.
La FES dóna suport logístic i tècnic a KREAS.

/

Carta Europea del Turisme Sostenible a la Garrotxa
La FES participa en la Comissió tècnica de la CETS a la Garrotxa i és responsable
d’algunes de les actuacions de l’àmbit Formar, educar i sensibilitzar, concretament, de
“Formació continuada per a empreses i professionals del turisme” en el marc de la qual
s’organitzen les activitats formatives per al sector turístic.
La comissió està formada, entre d’altres, per responsables del Parc Natural de la Zona
Volcànica, Turisme Garrotxa, tècnics de turisme i/o promoció d’administracions locals,
Adrinoc, Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, o la FES, i es reuneix un
mínim de quatre vegades l’any.

/

Formació en Xarxa i Garrotxa Forma’t
Durant el 2014 la Diputació de Girona va engegar el portal Formació en Xarxa, que
recull l’oferta formativa de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona. En aquest
portal, els ciutadans (aturats, treballadors, empresaris i emprenedors) hi poden cercar
ofertes de formació per localitat, família professional, destinatari o data d’inici. Des de la
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot s’hi participa publicant-hi tota l’oferta formativa que
s’organitza.
Garrotxa Forma’t és un portal de formació que va entrar en funcionament l’any 2009
amb la voluntat d’agrupar tota l’oferta formativa no reglada que s’oferia des de diverses
entitats de la comarca, per tal de facilitar la recerca de formació a totes aquelles
persones interessades. Hi participen el Centre Integral, el Centre d’Empreses de Les
Preses, l’IMPO, el Consell Comarcal de la Garrotxa i la FES.

/

Taula per a l’Ocupació i Taula de l’Educació de la Garrotxa
A iniciativa de l’Ajuntament d’Olot, a partir d’una moció presentada per Adag40, el 2014
es va crear la Taula per a l’Ocupació. Hi participa el mateix Ajuntament, representants
d’empreses, sindicats, serveis públics –àrea d’ocupació, SOC, CASG-, i associacions
d’afectats, a més de la FES. L’objectiu és compartir informació i millorar els processos
d’inserció laboral.
La Taula per a l’Educació de la Garrotxa és una iniciativa del Consell Comarcal de la
Garrotxa que té com a finalitat involucrar el màxim nombre d’agents –públics i privatsdel territori al voltant de la millora de l’educació i la formació al llarg de la vida de les
persones. La FES ha participat en els treballs de debat.

/

Adrinoc
La FES és membre de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona
Nord-Oriental de Catalunya (Adrinoc). Adrinoc dóna continuïtat a la feina feta durant
anys per la Fundació Garrotxa Líder, principalment per la gestió d’ajuts Leader de la
Unió Europea. 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.
Aquest 2015 es va cloure un període d’ajuts Leader i durant el 2016, els treballs s’han
centrat en la preparació de l’estratègia per al període 2016-20. Els canvis són notables,
tant en els criteris dels ajuts com en la territorialitat d’Adrinoc que s’ha ampliat fins a
abastar setanta-un municipis de sis comarques, entre les que s’ha incorporat La Selva.
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/ INDICADORS 2012-2016 ___
/ ACTIVITAT ACADÈMICA _______________________
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30

/ HORES DE FORMACIÓ _________________________
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/ COMUNICACIÓ _________________________________
Concurrència anual al web

Subscriptors butlletí FES

Presència als mitjans de comunicació

Xarxes socials 2016
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