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Passat i futur de la FUMH
La Fundació Universitària Martí l’Humà compleix 10 anys

tòria de la FUMH destaca, 
així mateix, la Càtedra Jean 
Monet, de Dret Constituci-
onal Europeu, i la Francesc 
Estabanell i Demestre, amb 
seu a Granollers, dedicada a 
la recerca sobre Ciutats Intel-
ligents. De cara als propers 
mesos, volen impulsar la 
Càtedra Manuel Raspall, que 
se centraria en l’estudi, recer-
ca i divulgació de l’arquitec-
tura catalana del segle XX.

La FUMH, a més d’estar 
adscrita a la UAB, manté 
aliances estables amb les 
universitats de Girona i 
Vic, així com amb l’Institut 
Químic de Sarrià i el Centre 
d’Innovació per a la Produc-
tivitat de Microsoft. I d’altra 
banda, tenen la consideració 
d’Agents de Col·locació i són 
promotors financers de l’Ins-
titut Català de Finances.

Després d’aquests primers 
10 anys de funcionament, la 
Fundació mira endavant amb 
nous projectes i persones 
com Rosa Cañizares, Sílvia 
Torres, Marina Murtra, Fre-
derica Mancini o Xavier Frei-
xes, que gradualment aniran 
prenent el relleu dels pri-
mers impulsors. A l’acte de 
dimarts, però, sí que es va fer 
una mirada enrere per recor-
dar les persones que han 
estat al costat de la FUMH i 
que ja han mort: Joan Costa, 
Josep Palomino, Gladis Vélez, 
Rosa Ma. Toldrà, Pepo Pérez 
de Rozas, Míriam Argilés, 
Rafael Puig, Xavier Aguilar i 
Antoni Farrés. 

Santiago Cucurella va 
explicar als assistents al 
Patronat que el repte prin-
cipal que s’han marcat és 
l’aposta per la recerca. I 
concretament, va dir que tre-
ballarien en temes de ciutats 
intel·ligents des de la Càtedra 
Francesc Estabanell, en soste-
nibilitat, en nanotecnologia i 
en biomedicina. També volen 
tornar a impulsar l’aula d’es-
tudiants estrangers.
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El director de la FUMH, aquest dimarts a l’acte d’aniversariSantiago Cucurella i l’alcalde Alfred Vilar, l’any 2003

Un curs destinat a joves emprenedors

Aula de preparació per a oposicions

Inauguració del curs actual

L’Ajuntament i 
l’ADF de la Garriga 
col·laboren en la 
neteja de boscos
La Garriga

L’Ajuntament de la Garriga 
i l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) ha iniciat un 
programa de col·laboració 
per netejar les zones fores-
tals del municipi. La primera 
acció s’ha fet en una àrea 
forestal situada als Tremo-
lencs en què un grup de vint 
voluntaris de l’ADF van fer 
una jornada pràctica i de for-
mació. Durant tot un matí, 
els voluntaris van desbrossar 
l’espai i van rebaixar el com-
bustible de la zona boscosa 
per minimitzar els possibles 
efectes en cas d’incendi 
forestal. L’ADF ha brindat la 
seva col·laboració a l’Ajun-
tament, que s’hi havia posat 
en contacte per demanar a 
l’entitat que, en les seves 
tasques, tingués en compte 
les àrees forestals del muni-
cipi, ja que aquest any 2013 
el consistori no ha rebut cap 
subvenció per fer-ne la nete-
ja i el manteniment.

Les assemblees 
d’Arbúcies i Breda se 
sumen a l’organització 
del Baix Montseny
Sant Celoni

Les assemblees locals de la 
CUP d’Arbúcies i la CUPA de 
Breda, a la comarca de la Sel-
va, han decidit incorporar-se 
a l’assemblea territorial de la 
CUP del Vallès Oriental-Baix 
Montseny. Amb aquestes ja 
són set les assemblees del 
Baix Montseny, juntament 
amb la CUP de Cardedeu, 
Sant Celoni, Santa Maria i 
Sant Esteve de Palautordera i 
el MALL de Llinars. Al Vallès 
Oriental, a més del Baix 
Montseny també hi ha les 
CUP de Granollers, la Gar-
riga, Caldes i Independents 
per Mollet.

Endesa posa en 
marxa dues noves 
línies de mitjana 
tensió al Montseny
Sant Celoni

Endesa ha finalitzat recent-
ment la instal·lació de dues 
noves línies de mitjana 
tensió a 25 kV alimentades 
des de la subestació de Sant 
Celoni que milloraran el 
subministrament elèctric 
a clients dels municipis de 
Fogars de Montclús, Sant 
Celoni i el polígon industrial 
Business Park, situat a Santa 
Maria de Palautordera. S’han 
estès dos cables amb una 
longitud similar de 3,5 quilò-
metres subterranis i uns 60 
metres d’aeris que minimit-
zen l’impacte visual a la zona 
del Parc del Montseny.

La Garriga

EL 9 NOU

La Fundació Universitària 
Martí l’Humà (FUMH) va 
celebrar dimarts el 10è ani-
versari de la seva creació 
amb un acte que va omplir 
el Patronat de la Garriga i 
on el seu director, Santiago 
Cucurella, va explicar el que 
havien aconseguit en aquests 
primers 10 anys i les línies 
de futur que volen seguir 
d’ara endavant. També hi 
va intervenir la presiden-
ta de la FUMH, la doctora 
Teresa Freixes, l’alcaldessa 
de la Garriga, Meritxell 
Budó, i l’alcalde de les Fran-
queses, Francesc Colomé. 
Aquestes dues poblacions 
són seus de la FUMH, igual 
com Granollers, on tenen la 
càtedra Francesc Estabanell 
i Demestre, a l’edifici de 
l’empresa del carrer del Rec. 
A més, compten encara amb 
una altra seu a Barcelona, 
concretament al Palau Pigna-
telli, a tocar de la catedral.

Fins ara la Fundació Uni-
versitària, Centre Pilot de 
Suport a la Innovació de 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona, ha estat una 
entitat de mirada àmplia 
quant a matèries però sem-
pre guiada pel rigor en totes 
les seves activitats, fetes 
sovint a la carta i depenent 
de les demandes que tinguin 
i seguint el model d’univer-
sitat de proximitat que s’im-
pulsa sobretot en països del 
nord d’Europa.

Després de deu anys 
d’existència i del creixement 
territorial que ha anat fent 
la FUMH, hi ha dues xifres 
destacables: unes 150 perso-
nes que hi treballen a temps 
parcial i prop de 10.000 alum-
nes –provinents molts d’ells 
dels 14 municipis on fan 
activitats– que s’han format 
en alguns dels seus cursos de 
format superior. En la trajec-


