
BEQUES TALENTS
Perquè cap jove brillant 
es perdi en el camí



PERQUÈ EL TALENT 
NO HA DE TROBAR 
BARRERES...

Amb constància, 
esforç i il·lusió
VOLEM ARRIBAR A MÉS 
JOVES. VOSALTRES TAMBÉ 
PODEU AJUDAR-LOS A 
ACONSEGUIR EL SEU SOMNI

EL TALENT JOVE ÉS 
IMPRESCINDIBLE 
PER AL PROGRÉS

Us presentem les  
BEQUES TALENT, una 
iniciativa de la Fundació 
Agbar per a la inclusió i 
l’equitat en l’educació, que 
ajuda joves acadèmicament 
brillants amb recursos 
econòmics limitats perquè 
puguin dur a terme estudis 
universitaris.

Aquest és un programa consolidat que ja 
compta amb quatre promocions i un total de 
15 becats/des. Joves de l’àrea metropolitana 
de Barcelona que van créixer en situacions 
de vulnerabilitat i que, malgrat tot, tenen un 
molt bon expedient de batxillerat.

En acabar els estudis 
m’agradaria obrir la meva 
empresa i ser feliç 
Oussama Ben El Fassi, 
alumne becat 2017-2018. 
Enginyeria de Telecomunicacions

“
”

Haver guanyat la beca em 
permet estudiar el que m’agrada 
sense preocupar-me dels 
diners. Ara, crec que la cosa més 
important per tirar endavant 
aquest títol universitari és la 
constància
Inés Fernández, 
alumna becada 2017-2018. 
Enginyeria de Sistemes Biològics

“

”

A mi la beca el que m’ha permès 
és l’oportunitat de poder 
estudiar el que jo he volgut  
Cristian Panta, 
alumne becat 2017-2018. 
Enginyeria Informàtica

“
”

Aquest projecte em dona la 
possibilitat de poder complir el 
meu somni de tenir la feina que 
vulgui en un futur
Pol Tell, 
alumne becat 2017-2018. 
Enginyeria Industrial

“

”

Aquesta societat necessita talent 
i que els llocs claus siguin ocupats 
per persones amb talent. Amb aquest 
projecte volem fer possible la igualtat 
d’oportunitats. 
Àngel Simon 
President d’Agbar

“

”

Aquestes beques no són una loteria, són un 
projecte molt profund, basat en l’interès 
social de la Fundació Agbar. Interès per 
ajudar els alumnes que més ho necessiten 
i els quals destaquen pel seu esforç. 
Jordi Giró 
President de la CONFAVC

“

”



EN QUÈ CONSISTEIX 
EL PROGRAMA?
El propòsit és el compromís 
de cooperació entre professi-
onals, institucions educatives, 
l’àmbit empresarial i l’àmbit 
social per incidir en la potenci-
ació del talent humà. 
 
Les BEQUES TALENT són aju-
des econòmiques destinades 
a cobrir el 100% de l’import 
de la matrícula i les despeses 
directes del cicle formatiu 
dels joves premiats.
 
Es tracta d’un programa per 
ajudar joves en situació de vul-
nerabilitat econòmica i que, 
gràcies a aquestes beques, 
poden estudiar a la Universi-
tat de Barcelona, la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, 
la Universitat Autònoma o 

la Universitat Pompeu Fabra, 
els quatre centres públics que 
participen en el programa. 
 
Cada curs se seleccionen 5 
alumnes amb un alt potencial 
en aptituds i competències, 
perquè puguin continuar els 
estudis a la universitat i que així 
desenvolupin una vida de quali-
tat que els permeti aportar a la 
nostra societat valors i progrés. 
 
La cobertura total dels estudis 
permet treballar el desenvolu-
pament integral d’aquests jo-
ves, així com l’acompanyament 
pedagògic i de mentoria que es 
fa des de l’Aula Actual per als 
participants i les seves famílies 
en tot el procés.

L’import de la beca els co-
breix la matrícula, la carrera 
sencera i 1.500 euros per a 
despeses diverses.

Les beques s’atorguen a  
joves que volen dur a terme 
els seus estudis en camps 
com la transformació digital, 
la innovació, 
la sostenibilitat i el 
desenvolupament social. 

L’àmbit territorial dels cen-
tres de secundària d’origen 
és l’àrea metropolitana de 
Barcelona, amb incidència en 
districtes o municipis amb 
rendes més baixes.

Antecedents

Les dades

El treball conjunt amb els 
centres educatius de l’àrea 
metropolitana de Barcelona 
a través de l’Aula Actual, 
ens dona l’oportunitat de 
detectar l’alumnat que té 
tot el potencial però amb la 
necessitat d’un impuls perquè 
siguin conscients de les seves 
capacitats.

Aquestes donen  
cobertura a despeses:

• Directes: l’import de la 
beca cobreix la matrícula 
anual dels estudis.

• Indirectes: 1.500 euros 
en concepte de despeses 
que es puguin derivar dels 
estudis. 

Mentoria 
L’acompanyament que 
es fa des d’Aula Actual, el 
suport i el seguiment grupal 
i individual de les becades i 
els becats en aquesta fase 
d’estudis és un factor clau 
per afavorir la permanència, 
el bon desenvolupament i 
la finalització satisfactòria 
dels estudis universitaris. 
S’inclou l’ajuda i orientació a 
les famílies dels estudiants a 
fi que puguin donar el suport 
emocional adient per al bon 
desenvolupament del  
projecte universitari. 

Desenvolupament  
ACCÉS A 
LES BEQUES

CAPACITACIÓ

Becaris/es referents 
Anualment els becaris que 
continuen al programa són 
convidats a ser referents 
dels participants a les noves 
promocions. Es fomenta 
l’aproximació i intercanvi 
entre els/les joves talents 
que participen al programa en 
diferents promocions. 

El projecte BEQUES JOVES 
TALENTS va arrencar l’any 
2016, durant el curs acadè-
mic 2016-2017, de la mà de 
la Fundació Agbar amb la 
col·laboració de la Confede-
ració d’Associacions Veïnals 
de Catalunya (CONFAVC) a 
través del programa Aula 
Actual.

Des de llavors, el programa 
s’ha centrat a promoure 
l’accés a estudis universitaris 
enfocats en àmbits de trans-
formació i de progrés de la 
societat i l’empresa:

4 promocions15 becats/des

4 universitats 9 centres

DETECCIÓ  
DEL TALENT

Els estudis universitaris es cursen 
a les universitats UPC, UB, UAB 
i UPF, i s’escullen els graus que 
destaquen per la seva dificultat: 
Matemàtiques, Farmàcia, Física, 
Química, Enginyeries, Psicologia....

D’educació secundària de 6 
districtes de Barcelona i municipis 
(Esplugues, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Joan Despí,  
Cornellà, Ciutat Vella (Barcelona) 
i Nou Barris (Barcelona)

Digital 
Innovació 
Sostenibilitat 
Social

DISS



PER QUÈ POTENCIEM 
EL PROGRAMA
Aquest programa és un repte d’aposta de futur i progrés,  
ja que les beques permeten a joves d’altes capacitats accedir  
a estudis superiors. Els acompanyem en la carrera professional 
per convertir aquesta experiència en una plataforma 
de llançament al mercat laboral.

Participar en una xarxa social 
i tenir vincle amb entitats com 
la CONFAVC i les universitats 
implicades en el projecte. 

Posicionar i visibilitzar 
la Responsabilitat Social 
Corporativa de l’empresa, en 
relació amb l’ajut a joves en 
situació de vulnerabilitat.  

Contribuir a la generació 
i suport de TALENT. Aquest 
talent pot incorporar-se en 
un futur a l’empresa com a 
col·laboradors futurs, experts, 
etc. que... 

Busquem empreses  
implicades en la 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL, 
la INNOVACIÓ,  
la SOSTENIBILITAT 
i el DESENVOLUPAMENT
SOCIAL. 

D’aquesta manera, un cop finalitzin els estudis universitaris, 
els i les participants passen a formar part del programa “Alumni”, 
on podran accedir a oportunitats de treball i de negoci.

Us hi sumeu?

Participar com a espònsor 
de beques d’estudis 
de joves brillants, en 
situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica,  
us permetrà... 

Han entrenat les seves 
capacitats i competències 
professionals. 

Han après a treballar 
cooperativament. 

Han fet un treball de 
profunditat en valors com 
la responsabilitat, l’ètica  
i la solidaritat. 

Han desenvolupat habilitats 
per a l’organització de 
l’activitat i la creativitat 
com a recurs generador de 
pràctiques innovadores. 

Busquem empreses que 
vulguin donar oportunitats a 
joves, perquè la seva situació 
de vulnerabilitat econòmica 
no sigui un impediment per 
desenvolupar el seu talent.

Busquem empreses que 
apostin pel TALENT,  
l’ESFORÇ i el RETORN.

Donar suport als valors 
del programa i els seus 
protagonistes: CONSTÀNCIA, 
ESFORÇ i SUPERACIÓ. 
 
 

Això suposa una inversió en 
el futur de les persones i el 
desenvolupament de l’empresa, 
davant l’expectativa de formar 
els seus propis talents.

A MÉS US OFERIM...

1. Incloure el vostre logo 
corporatiu en el web 
del projecte. 
 

2. Incloure-us a l’apartat 
de col·laboradors 
i esmentar la 
col·laboració en tot el 
material divulgatiu. 
  

3. Difondre a les xarxes 
socials tots els 
col·laboradors del 
projecte.

4. Difondre el programa 
a través dels canals 
corporatius d’organismes 
difusors i mitjans 
col·laboradors. 

5. Formar part del “grup 
d’empreses Joves Talent”. 

6. Tenir accés a l’alumni del 
programa.




