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La Fundació Joan Riera i Gubau:
la resposta a un somni
La Fundació Privada 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 que joves estudiants de Santa Coloma de Farners i la comarca de la Selva facin estades d’aprenentatge de llengua anglesa al Regne Unit i als Estats Units.
Entre les beques que es concedeixen destaquen les que serveixen per a realitzar estudis de batxillerat, cursos universitaris
i cursos de postgrau en centres educatius i universitats dels
Estats Units.
Entre altres projectes, la Fundació també ha ajudat a la creació de les aules de l’Escola Oficial d’Idiomes a Santa Coloma,
convoca beques per a cursos intensius d’anglès a l’estiu dirigides a alumnes de Santa Coloma de Farners i convoca anualment el Concurs d’Oratòria en Llengua Anglesa de la Comarca
de la Selva.

El objectius assolits per la
Fundació
•La Fundació Privada Catalana per a l’ensenyament de l’idioma anglès i l’educació en anglès inicia la seva activitat
l’any 2006.
•D’acord amb la voluntat del sr. Joan Riera Gubau, en tots
aquests anys hem posat en marxa els diferents programes de beques per a estudis als Estats Units i el Regne
Unit, dirigits a estudiants de Santa Coloma de Farners i la
comarca de la Selva.
•Hem complert amb la voluntat del sr. Joan Riera i s’han convocat totes les beques inicialment previstes:
–
–
–
–
–
–
–

Estades d’aprenentatge a l’estiu
Cursos de batxillerat
Carreres universitàries
Estudis de postgrau
Extensions per a segon curs de postrau
Extensions per a completar la carera universitària
Cursos intensius d’estiu en acadèmies de Santa Coloma

Total de beques concedides
•En setze anys s’han concedit un total de 1.969 beques:
- 1.391 d’estades d’estiu
- 14 de batxillerat
- 16 de curs universitari
- 29 de postgrau universitari
- 9 extensions de beca de curs universitari
- 16 extensions de beca de curs de postgrau
- 369 cursos intensius d’estiu
•L’any 2006 es van concedir 50 beques, el 2007 93
beques ,el 2008 164 beques, el 2009 169, el 2010
159 , el 2011 156 ,el 2012 108 , el 2013 109 ,el
2014 110 , el 2015 118 , el 2016 115, el 2017 120 i
el 2018 114, el 2019 116, el 2020 33, el 2021 126 i
el 2022 109.

Imports dedicats a les beques
•En setze anys s’han destinat 5.463.725 € en beques.

- 2.607.005 € per a estades d’estiu, 170.000 € per a cursos
de batxillerat, 557.500 € per a cursos universitaris ,
1.070.000 € per a postgraus, 330.000 € d’extensions de
cursos universitaris 570.000 € d’extensions de cursos de
postgrau i 159.220 € en cursos intensius d’estiu.

Altres projectes de la Fundació

•Anualment convoquem el Concurs d’oratòria en
anglès de la comarca de la Selva
73 participants l’any 2008, 53 el 2009 96 l’any 2010 , 120
l’any 2011 ,128 l’any 2012 ,138 l’any 2013, 127 l’any
2014 , 152 l’any 2015 , 170 l’any 2016, 182 l’any 2017,
147 el 2018, 159 el 2019, 161 el 2020, 140 el 2021 i 138
el 2022
88 premiats han gaudit d’una estada d’estiu al Regne
Unit o en campaments d’estiu a Catalunya

Altres projectes de la Fundació
• Suport financer per a la creació
de l’ Aula de Santa Coloma
de l’Escola Oficial
d’Idiomes la qual compta
amb la màxima ocupació
d’alumnes
• Suport a l’ English Day
• Suport al casal d’estiu en anglès
del CEIP Castell de Farners
• Suport a l’implementació de
cursos intensius d’estiu en
llengua anglesa per a
professors de la comarca de
la Selva

Compliment d’objectius en deu
anys:
•1.391 becats d’estades d’estiu
•14 becats han cursat el batxillerat als EEUU
•16 universitaris becats amb un curs o una carrera completa als
EEUU
•29 becats han fet un postgrau als EEUU
•494 becats en cursos intensius d’anglès
• 106 premiats del concurs d’oratòria
•143 professors han fet cursos intensius d’estiu
•Santa Coloma disposa d’Escola Oficial d’Idiomes
•Participem cada any en la realització de l’English Day

La Fundació als mitjans
de comunicació
•Presència de la Fundació a la premsa escrita (El Punt, Diari de
Girona, RESSÒ, Expansión, ...)
•Article monogràfic a Revista de Girona
•Presència als mitjans audiovisuals (TV1, TV Girona, Ràdio Marina,
TV2 , Televisió de la Selva i TV3)

Acte de celebració dels
10 anys de la Fundació
•El dia 8 d’octubre de 2016 vam celebrar l’acte del desè aniversari
de la Fundació. Amb la presència d’autoritats i persones
vinculades a la Fundació, professors i becats universitaris, pares
i mares ...
•Vam recordar la figura del sr. Joan Riera, els nostres universitaris
van parlar de la seva experiència als Estats Units i vam fer el
primer acte de lliurament de diplomes als becats de les estades
d’estiu d’enguany.
•Des d’aleshores cada any programem l’acte de lliurament de
diplomes en reconeixement als nostres becats i per a recordar
la figura del sr. Joan Riera.

