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El nombre de sol·licituds creix un 76% respecte a l’anterior convocatòria

LA FUNDACIÓ QUE GESTIONA EL FONS RIERA GUBAU
CONCEDEIX 93 BEQUES PER ESTUDIAR ANGLÈS AL
REGNE UNIT, IRLANDA I ELS ESTATS UNITS
La Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en
Anglès ha atorgat aquest any 93 beques perquè joves de Santa Coloma de Farners i
de la comarca de la Selva puguin realitzar estades per aprendre anglès al Regne Unit,
Irlanda i els Estats Units. Aquesta Fundació és la responsable de gestionar el Fons
Especial Joan Riera Gubau, un fons constituït per l’herència que aquest empresari
colomenc va deixar a la Generalitat amb l’objectiu que els recursos es destinessin
explícitament a l’aprenentatge de l’anglès per part dels joves d’aquesta zona.
Aquest any, la Comissió Delegada de la Fundació ha atorgat dues modalitats de
beques: en primer lloc, per a estades d’estiu d’aprenentatge i reforç de l’anglès en
institucions educatives del Regne Unit, Irlanda i els Estats Units; en segon lloc, per
cursar estudis de postgrau als Estats Units.

Vuitanta-vuit beques per a estades d’estiu
Aquest any, s’han concedit 88 beques d’aquesta modalitat. Els destinataris són
alumnes de segon cicle d’ESO i d’ensenyaments postobligatoris de Santa Coloma o la
comarca de la Selva que, gràcies a l’ajut econòmic de la Fundació, podran realitzar
estades d’entre dues i quatre setmanes en aquests tres països. Els cursos tindran lloc
durant els mesos de juliol, agost o setembre del 2007.
Enguany, la Fundació ha rebut 146 sol·licituds per a aquesta modalitat, un 76% més
que en la convocatòria anterior. Amb aquestes 88 beques s’esgoten el 200.000 euros
que la Fundació havia destinat, per a aquest any, a aquesta finalitat.

Primeres cinc beques per cursos postgrau als Estat Units
Per primera vegada, la Fundació ha concedit, també gràcies al Fons Joan Riera
Gubau, cinc beques per cursar estudis de postgrau en universitats dels Estats Units. A
diferència de l’any passat, en què la convocatòria va quedar deserta, aquest 2007
s’havien presentat cinc sol·licituds de llicenciats per accedir a aquest ajut i s’han pogut
satisfer totes.

Joan Riera Gubau i la Fundació
La Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en
Anglès gestiona el Fons Joan Riera Gubau. Aquest empresari de Santa Coloma de
Farners va morir el 1997 als 91 anys. Al seu testament va declarar la Generalitat
“hereva universal” de tots els seus béns amb la condició que es destinessin a
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l’aprenentatge de l’anglès dels joves de Santa Coloma de Farners i comarca. El
Departament d’Economia i Finances, a través de la Direcció General de Patrimoni, va
començar un llarg procés de recerca per tal d’identificar i localitzar els seus béns.
L’herència constava de dos blocs. Un primer, el més fàcilment identificable, consistia
en diversos béns localitzats a l’Estat entre els quals, a part dels terrenys de la fàbrica
Yanki de Santa Coloma i diners en diversos comptes corrents, hi havia un Seat 1430
amb matrícula de Navarra. El segon bloc es va descobrir després d’anys
d’investigacions i constava de 42 milions de dòlars ingressats en un compte corrent
d’un banc estranger. Els interessos que generen aquests diners constitueixen el Fons
Especial Joan Riera Gubau i serveixen per finançar els estudis d’anglès i les estades a
l’estranger dels alumnes becats. Amb les 93 beques de la convocatòria 2007, aquesta
Fundació ja n’haurà concedit 148.

