BEQUES de GRAU
i POSTGRAU als
ESTATS UNITS

La Fundació Joan Riera i Gubau:
la resposta a un somni
La Fundació Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i
l’Educació en Anglès neix l’any 2006 gràcies a la donació del seu llegat
que Joan Riera i Gubau va fer a favor de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb la voluntat del Sr. Joan Riera, el Fons
Especial Joan Riera Gubau convoca i concedeix
anualment beques per a realitzar estudis de
batxillerat, cursos universitaris i cursos de postgrau
en centres educatius i universitats dels Estats Units.
La convocatòria d’aquestes beques dóna resposta a
la primera i principal voluntat del Sr. Joan Riera: que
estudiants de Santa Coloma i la comarca de la Selva
puguin realitzar o completar la seva
formació en institucions educatives dels
Estats Units.
Obrim així les portes a possibilitar que
aquests estudiants accedeixin a una
formació sense fronteres, millorin els
seus coneixements i puguin accedir al
món laboral o donin
continuïtat al seu currículum educatiu.
Hem fet realitat el somni
del Sr. Joan Riera i Gubau.

Les beques de la Fundació
D’acord amb la voluntat del sr. Joan Riera Gubau, la nostra Fundació
convoca anualment dos tipus de beca per a cursar estudis als Estats
Units:



Beques per a realitzar un curs universitari o l’equivalent a un
grau universitari complert de quatre anys
Beques per a realitzar un curs de postgrau universitari,
extensible a un segon any.

Les beques de curs i postgrau universitari estan dotades en 35.000
euros per a cada curs o anualitat.
Fins l’any 2014 es concedien també beques per a realitzar cursos de
batxillerat en una high school americana, dotades amb 10.000 euros
cada beca.

Total de beques concedides
En dotze anys s’han concedit un total de 75 beques:






15 de curs universitari
25 de postgrau
8 extensions de beca de curs universitari
13 extensions de beca de curs de postgrau
14 de batxillerat

La Fundació ha dedicat un total d’ 2.382.500 € a aquest tipus de
beques:






522.500
930.000
295.000
465.000
170.000

€
€
€
€
€

a cursos universitaris
a cursos de postgrau universitari
per a extensions de curs universitari
per a extensions de beques de postgrau
per a cursos de batxillerat

Quins futurs professionals
hem ajudat a formar?
En aquests darrers deu anys la nostra Fundació ha concedit beques
per a realitzar cursos de grau o de postgrau universitari en diferents
branques de coneixement :














10 becats han obtingut beques per a estudis d’economia, finances, comerç internacional o gestió empresarial
3 becats en el segment d’enginyeries i telecomunicacions
4 becats en sociologia i psicologia
3 becats en estudis artístics de cinema, fotografia i
música
3 becats en ciències polítiques i de l’administració
3 becats en ciències de la salut
2 becats en estudis de química
2 becats en turisme
1 beca en ciències de l’esport
1 beca per a periodisme
1 beca per a estudis d’idiomes
1 beca per a dret
1 beca per a biologia

ELS NOSTRES UNIVERSITARIS
La principal raó de ser de la Fundació , en compliment de la voluntat de Joan Riera , és
possibilitar que els nostres joves realitzin o completin els seus estudis en universitats dels
Estats Units. Aquest és l’àlbum anual dels nostres becats , els seus estudis i les seves universitats de destinació.

2007
ROSANNA
ANSON

Postgrau de dos anys
en fotografia a l’Academy of Art University de San Francisco.

DAVID
GUTIERREZ

Postgrau en mitjans audiovisuals a la New School
University de Nova York.

ALEXANDRA
PERPINYÀ

Postgrau en dret a
la Boston Univertisy
de Massachusetts.

2008
JIAJIA WANG

Quart de grau en
econòmiques a Harvard.

NÚRIA
FERRAGUTCASAS

Dos postgraus de
ciències polítiques a la
Fordham University de
Nova York.

MARIA ELVIRA DE
BOLÓS
Màster de dos anys en
Sociologia a la Clark
University of
Massachusetts.

JORDI FIGUERAS

Postgrau de dos anys en
International Business a
la Freeman Schoool of
Tulane, a l’estat de
Lousiana.

2009
JOSÉ MARIA
NAVARRO

Grau complet de quatre
anys en International
Business al Berkeley College
de Nova York.

ELISABET
FALGUERAS

Postgrau de dos anys en
Master in Business Studies a
la San Francisco State
University.

2010
JOSEP VIADER

Grau de quatre anys en música
clàssica a la
Manhattan School of Músic de
Nova York.

JORDINA RINCON

Curs universitari en
neurocirurgia a la Jonhs
Hopkins University de
Baltimore i a la Harvard
Medical School.

PATRÍCIA
GONZÁLEZ

Cinquè curs en ciències
químiques al Hunter
College—The City University of New York.

MAURICI
ABRAHAM LÓPEZ

Màster de dos anys en
ciències de l’esport a la
Southern Illinois
University.

MARC AGUILERA

Postgrau d’un any en
International Business a
la Hult International
Business School de San
Francisco.

JOSEP MA. MUÑOZ
Màster de dos anys en
turisme a la Dallas
University.

2011
VIOLANT
GARRIGA

Un curs de grau en
filologia anglesa a la
University of District of
Columbia (Washington).

ANNA CLARET

Quart curs de grau en
ciències econòmiques a
la Bentley University of
Massachusetts.

ANTONI FERRER

Màster d’un any en
desenvolupament
internacional sostenible
al SIT Graduate
Institute de Vermont.

ADRIÀ PEREZ

Màster de dos anys en
Engineering Management a
la Santa Clara University of
California.

JOSEP CURSÀ

Màster de dos anys en
General Management
Information Systems a la
Hagam School of Business
de Nova York.

2012
MARC CÉSPEDES

Quart curs de grau en
enginyeria de
computadors a cursar
a The Ohio State
University.

AIDA ANDRADES

Quart curs de grau en
genètica a Buffalo
University de l’estat de
Nova York.

MARINA PERA

Màster d’un any en
sociologia a la Columbia
University de Nova York.

JORDI COMAS

Màster d’e dos anys en
psicologia clínica a la
Roosvelt University de
Chicago.

2014
MIREIA DILMÉ

Quart curs de grau en
ciències empresarials
i econòmiques a la
universitat de
Harvard.

ANIOL SAURINA

Està realitzant un postgrau de dos anys en programació i disseny de
jocs d’ordinador a la New
York University.

2015
ALBA MONFERRER

Està realitzant un màster de dos anys en química a la University of
California de San Diego.

MARIA MONTERO

Ha iniciat els seus
darrers cursos de grau
en periodisme a Utica
College de NY State.

2016
BERNAT MARTÍ

Ha realitzat el seu quart
curs de grau en Biologia
a la Oregon University.

AMANDA LLORET

Esta realitzant el seu
màster de dos anys en
psicologia a la University
of Pennsylvania.

2017
NATÀLIA COSTA

Esta realitzant el seu
quart curs de grau en
Administració i Direcció
d’Empreses a la Universitat of Berkeley de Califòrnia.

BERTA CANALETA

Està realitzant un màster de dos anys en Sanitat Pública a la University of New York.
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