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EL MEU COMPROMÍS: TORNAR A PRIORITZAR LES POLÍTIQUES EDUCATIVES DE CIUTAT 

Carta d’en Jaume Collboni 

Un dels reptes actuals de Barcelona és garantir el dret a aprendre en condicions d’equitat. El 
nostre projecte es contextualitza en l’educatiu europeu, l’internacional i a les antípodes dels 
models regressius  i segregadors de la dreta. Volem desplegar la Carta Municipal fins el màxim 
de les seves possibilitats per garantir l’educació pública, inclusiva i de qualitat, pilar clau d’una 
societat igualitària, des de l’escola bressol, que volem que sigui universal, a tots els nivells 
d’ensenyament i formació professional i en tots els àmbits: artística, cultural, tecnològica, 
esportiva, que no exclogui ningú, que sigui el màxim de valuosa i  sense desavantatges socials. 

De cara als propers anys cal afavorir i donar suport a l’aprenentatge inclusiu i innovador que es 
realitza a l’escola, al menjador i en el lleure educatiu; cal invertir en tot el temps educatiu, perquè 
l’equitat es juga també i sobretot en les oportunitats fora de l’aula. I és en aquest temps on es 
produeixen més desigualtats, on activitats com les extraescolars, l’educació musical, l’esportiva 
o els casals d’estiu són encara opcions difícils per a molts infants i adolescents. 

Volem una Barcelona que fa efectiva la felicitat dels menors, la qual passa pel joc i el confort. 
Una Barcelona més justa, cohesionada i alegre que no té menors de 1a i de 2a. Així mateix, s’ha 
de garantir el dret a viure en una Barcelona que promogui la participació social i cultural, la 
producció i expressió artística, científica, convertint en política pública el suport als estudis, a la 
recerca i a la formació professional.  

Barcelona ha de ser una ciutat que celebri el desenvolupament de totes les seves potencialitats, 
que compensi els dèficits d’inversió i la incapacitat d’altres governs per combatre les 
desigualtats, que habiliti ajuts i beques per continuar els estudis superiors, que acompanyi les 
transicions diverses i orienti activament. 

Per això, com el vostre Alcalde, em comprometo a:  

1. Garantir el dret a l’educació pública de qualitat a totes les franges d’edat. Per això, 
tornarem a apostar per universalitzar la franja 0-3 en tant que etapa educativa,  
construirem 35 escoles bressols municipals noves, que tots els barris que ho precisin en 
disposin d’una. Universalitzarem les activitats extraescolars i el servei de menjador. 

2. Lluitar decididament contra la segregació escolar garantint que, independentment del lloc 
de residència a la ciutat, tot l’alumnat disposi dels millors recursos educatius en el seu radi 
de proximitat. 

3. Refermar la nostra aposta per la priorització de la inversió en l’escola pública laica de la 
nostra ciutat, exigint que comptin amb els recursos necessaris i que s’ampliïn les places 
ofertes a la ciutat. 

4. Apostar per la Formació Professional de qualitat a la ciutat, oferint una oferta atractiva i 
adaptada a les necessitats actuals i prestigiant-la a nivell social. 

5. Millorar la relació entre l’Ajuntament de Barcelona i el sistema universitari barceloní, 
actualment debilitat, i fomentar sinèrgies entre els diversos instituts i organismes de 
l’ajuntament que fan anàlisi urbà, mediambiental, social, històric i els grups de recerca de 
la Universitat, aprofitant el coneixement i la capacitat de recerca. 

 

 Aquest és el meu compromís, aquestes són les meves prioritats. 

 

 

Jaume Collboni 
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PLA BARCELONA CIUTAT EDUCADORA 

CONTEXT I JUSTIFICACIÓ 

L’educació és un aspecte que marca clarament la diferència de projectes entre esquerra i dreta 
en la nostra societat.  El Consoci d’Educació és l’eina per exercir la política educativa a Barcelona, 
i l’Ajuntament ha d’exercir-hi el seu paper de ciutat educadora, prioritzant la millora de 
l’educació en tots els seus aspectes, perquè és la millor garantia d’igualtat d’oportunitats i 
preparació integral per afrontar els reptes que els infants i els joves es trobaran en aquest 
complex món globalitzat. Volem una Barcelona de les oportunitats educatives, reconeixem el 
terme educació en tota la seva dimensió i abast.  

Els i les socialistes considerem plenament vigent el concepte de Ciutat Educadora, terme originat 
a la nostra ciutat l’any 1990. L’educació ha de formar part de l’eix vertebrador de les polítiques 
municipals, ja que és clau pel que fa al model de ciutat que volem, atès que és fonamental per 
assolir la cohesió social, per tal de potenciar i consolidar el talent i l'ocupació de qualitat i també 
tot el que té relació amb l'àmbit cultural. 

Durant el període de governs socialistes a la ciutat es va aconseguir que Barcelona fos 
considerada en l’àmbit nacional i internacional com una referència de “territori educatiu”, amb 
una gran quantitat de projectes i programes que feien realitat la conjunció dels termes “èxit 
educatiu” i “territori en xarxa”.   

Malauradament, durant els dos darrers mandats –i amb una clara deixadesa del Govern de la 
Generalitat, centrat en el procés– Barcelona ha perdut lideratge en l’àmbit educatiu. L’herència 
educativa de Barcelona és massa valuosa per deixar-la morir. Per aquest motiu volem incidir en 
l’acció educadora a la ciutat,  des de l’escola bressol a la Formació Professional i la Universitat. A 
més, apostem per donar visibilitat a les diferents facetes de l’acció educativa, ja sigui formal o 
informal. No podem prescindir de la gran potencialitat educadora de la nostra ciutat. 

A més, cal donar protagonisme als diferents espais i col·lectius que intervenen a la ciutat, ja 
siguin famílies, alumnat, el propi sistema educatiu i els agents del territori.  

Les famílies són la base del model educatiu. Per això cal que estiguin implicades i 
responsabilitzades en l’educació de llurs fills i filles. Des de l’Ajuntament cal facilitar la conciliació 
de les vides laborals i familiars, promoure la coresponsabilitat de gènere en les tasques 
educatives i aportar serveis públics de qualitat universals. 

L’alumnat és i ha de continuar essent un agent actiu dels processos educatius, decidint i aportant 
la seva visió en el marc de la comunitat educativa. 

El sistema educatiu ha de comptar amb serveis públics universals i ha de continuar apostant per 
un elevat nivell de qualitat. L’Ajuntament ha de ser un agent actiu en la defensa de l’educació 
pública, reclamant a la Generalitat la inversió necessària a la ciutat, garantint el manteniment i 
qualitat dels equipaments educatius existents, i la construcció dels necessaris per completar la 
xarxa territorial, avui incomplerta i en molts casos en instal·lacions provisionals.  

Barcelona Ciutat Educadora esdevé el marc referencial per comprendre la veritable amplitud del 
concepte educació a les nostres polítiques. Identifiquem tres grans àmbits que tenen diferents 
graus de responsabilitat, participació, i en l’educació en xarxa: 1) les famílies, com a nucli 
principal de l’educació, 2) el sistema educatiu, agent fonamental en l’assoliment d’una societat 
educada, i 3) l’entorn, com a territori educatiu.  

El tema del coneixement de llengües és cabdal en aquest moment al món global, més encara 
tenint en compte la necessitat d’aportar eines que complementin i reforcin les oportunitats per 
a la recerca de feina de qualitat. És un imperatiu treballar en aquesta perspectiva des de diversos 
punts de vista. 
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També és una fita molt important per a les persones que volen viure a la ciutat, participar de la 
vida cultural, relacionar-se, treballar, gaudir dels drets propis i ser respectuosos amb els drets 
dels altres. Per això, també és imprescindible que coneguin les dues llengües oficials que es 
parlen a la ciutat, per tal d’evitar que algú es pugui sentir discriminat per raons de llengua, i cal 
que les persones que es vulguin incorporar al mercat laboral ho puguin fer en condicions 
d’igualtat. 

Finalment, el territori ha de ser concebut com a espai educatiu. L’acció en xarxa dels diferents 
agents educatius, sigui a l’escala que sigui –de barri, de districte o de ciutat–, ha d’esdevenir un 
instrument primordial per assolir l’objectiu. 

Avui més que mai la ciutat disposa d’incomptables possibilitats educadores per a tothom i 
esdevé instrument amb capacitat d’educar, de fomentar l’aprenentatge de llengües i de 
transmetre valors i coneixements amb vocació d’igualtat d’oportunitats i d’equitat. Entenem 
l’educació com un dret fonamental universal, indispensable per al ple exercici des drets com la 
llibertat, l’autonomia individual i la igualtat. És irrebatible el fet que la formació adequada i la 
capacitat de dominar català i castellà, i també altres llengües, permet augmentar notablement 
les possibilitats de desenvolupament personal i laboral, a la vegada que és una gran eina per 
garantir una major equitat en el sistema, un suport als processos de mobilitat social i un ajut clau 
per la reducció de les desigualtats. Entenem que la lluita contra el fracàs i l’abandonament 
prematur del sistema educatiu, així com el treball a favor de l’excel·lència, formen part de les 
nostres prioritats. 

En relació amb els estudis superiors, constatem que la complexitat del món actual necessita nous 

enfocaments per abordar els problemes. En aquest sentit hi ha una constatació palesa que les 

transformacions necessàries no seran exclusivitat d’una o altra administració, d’un o altre 

estament acadèmic o del teixit social o econòmic sols. 

Cal crear una veritable xarxa d’innovació i creativitat per afrontar els nous 
reptes, on les Universitats i estaments formatius de major nivell han de tenir un paper clau, tant 
en la captació de talent –mitjançant estudis de doctorat, postgrau, màsters i intercanvis 
d’investigadors– com en la imprescindible col·laboració amb el teixit social i empresarial en la 
recerca de mecanismes de creació de valor. 

Hom comprèn que la Universitat té un paper molt important en aquestes transformacions de 
gran abast en la societat i l’economia barcelonines, i òbviament de la Barcelona Metropolitana, 
per tal de participar activament en els processos de modernització del teixit empresarial, les 
iniciatives i emprenedories científico-tecnològiques, el creixement de les indústries culturals i 
creatives de la ciutat i la recerca de processos innovadors en termes econòmics, industrials, 
tecnològics o socials, conjunt d’aspectes en els que l’aportació universitària ha de ser un element 
d’ajut al conjunt del procés. 

S’ha de treballar per un procés real d’integració entre el territori i la universitat, i en aquest 
sentit l’ajuntament té un rol decisiu de facilitador i articulador de propostes, projectes i 
iniciatives que possibilitin una major interacció entre tots els actors que treballen al territori, i 
en el qual la Universitat juga un paper fonamental en l’aportació de coneixement i tecnologia. 

Finalment, no podem perdre de vista que també l’educació és transmissora de valors i principis, 
que són el fonament de les nostres democràcies. I en aquest sentit, la inversió en educació, en 
capital humà i en formació és la garantia per assolir una Barcelona més cohesionada i amb més 
capacitat per competir en una societat global.  
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SÍNTESI-10 MESURES PRIORITÀRIES 

1. Garantirem l’accés progressiu universal a l’escola 0-3, compensant el desequilibri 
territorial i les necessitats socials dels barris, i a tal efecte, construirem 35 noves 
escoles bressol.  

2. Augmentarem l’oferta equilibrada de cicles formatius públics a cada districte, 
promourem la formació contínua del professorat, potenciarem l’especialització i la 
integració de centres (CI) i implementarem una estratègia contra la segregació escolar, 
desenvolupant instruments propis que evitin la concentració d’alumnat i centres 
estigmatitzats. 

3. Potenciarem la Fundació Barcelona Formació Professional, doblant l’aportació 
municipal, i promourem els centres integrals, potenciant projectes de FP Dual, sumant 
a tots els agents implicats, especialment Barcelona Activa i també l’AMB. 

4. Incrementarem els ajuts socials extraordinaris per cobrir el 100% de les beques 
menjador, així com suport per a l’adquisició de material escolar i activitats escolars,  
prioritàriament en centres d’alta complexitat, per tendir a la universalització de les 
activitats extraescolars i el servei de menjador, entenent-los com a espais educatius. 

5. Treballarem a més per l’equitat també fora de l’aula amb programes municipals 
d’activitats extraescolars i suport al lleure educatiu, en coordinació amb les iniciatives 
des de l’àmbit de la cultura. 

6. Posarem en marxa les beques Barcelona per a la continuació d’estudis superiors a la 
Formació Professional i a la Universitat 

7. Augmentarem l’oferta i les hores educatives a través de la pràctica esportiva per a 
menors en situació de pobresa, facilitant-ne el seu accés. Així mateix, crearem una 
xarxa CJAS, i volem que els Consells Esportius incorporin equips dedicats a l’escolta, 
l’orientació i la derivació dels recursos especialitzats. 

8. Potenciarem el programa Èxit d’Anglès per arribar a 3.000 alumnes en aquest mandat. 

9. Implantarem una estratègia contra l’assetjament escolar que prevegi l’extensió del 
programa Tutoria Entre Iguals (TEI) a tots els centres de la ciutat i promogui la formació 
del professorat. 

10. Promourem una renovació del model d’integració de la Universitat a la ciutat, 
desplegant accions de cooperació i col·laboració i aprofitant el seu potencial de recerca 
i d’innovació. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Objectius i mesures 

Reforçar una educació integradora 

 Garantirem l’accés progressiu universal a l’escola 0-3, ampliant les places d’escola bressol 
amb 35 noves escoles, compensant el desequilibri territorial i les necessitats socials i 
impulsant una, com a mínim, en cada barri que ho precisi. 

 Impulsarem l’increment d’ensenyaments artístics i musicals. 

 Tornarem a fer prioritària la inversió en educació. Avançarem en el desenvolupament i 
l’execució del mapa escolar de la ciutat en el si del Consorci d’Educació, per a la millor 
adequació de l’oferta i la demanda, tant de primària, de secundària com d’educació especial, 
així com un correcte manteniment dels equipaments escolars.  

 Implementarem una estratègia contra la segregació escolar, desenvolupant instruments 
propis que evitin la concentració d’alumnat i centres estigmatitzats.  

 Incorporarem un equip d’assessorament per ajudar a preparar les transicions post 
secundària i vida laboral als IES coordinats amb la xarxa d’assessorament i orientació de la 
ciutat. 

 Incrementarem els ajuts socials extraordinaris per cobrir els 100% de les beques menjador, 
així com donar suport per a l’adquisició de material escolar i activitats escolars,  
prioritàriament en centres d’alta complexitat. 

 Treballarem per l’equitat també fora de l’aula, amb programes municipals d’activitats 
extraescolars i suport al lleure educatiu.   

 Avançarem vers uns horaris escolars saludables per als infants, universalitzant les activitats 
extraescolars i els serveis de menjador, entenent-los com a espais educatius.    

 Impulsarem la coeducació en els centres escolars/associacions/organitzacions a través 
d’agents igualitaris per formar/sensibilitzar en l’àmbit de la corresponsabilitat de gènere i 
generar un canvi cultural.  Optimitzarem l’ús social dels espais i de les instal·lacions 
escolars, treballant per una intensificació de les activitats i un ús polivalent d’aquestes. 
Escoles obertes per a ús social, cultural, esportiu, educatiu no formal, cívic, etc. 

 Garantirem la universalitat en l’accés a les activitats extraescolars, amb cobertura del 100% 
del seu cost a alumnes amb NEE i famílies vulnerables. 

 Implantarem una estratègia contra l’assetjament escolar que prevegi l’extensió del 
programa Tutoria Entre Iguals (TEI) a tots els centres de la ciutat i que promogui la 
formació del professorat Posarem en marxa el programa “Barcelona 0 abusos”. 
Potenciarem projectes que afavoreixin la igualtat, l’educació de les emocions, la prevenció 
de les relacions abusives i el bullying. 

 Garantirem programes de salut a totes les escoles i instituts de la ciutat (prevenció en salut, 
salut emocional, salut mental i atenció a la salut sexual). 

 

Incrementar els recursos per l’educació 

 Augmentarem l’oferta equilibrada de cicles formatius públics a cada districte, promourem 
la formació contínua del professorat, potenciarem l’especialització i integració de centres 
(CIs),  

 Posarem en marxa les beques Barcelona per a la continuació d’estudis superiors a la 
Formació Professional i a la Universitat, potenciant les iniciatives amb més valor i impacte 
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social que puguin aportar a la ciutat millores i serveis, estudiant la creació d’una marca 
“patent jove”; i crearem l’Institut de Recerca Jove, participat amb les universitats, 
l’administració metropolitana i la Cambra. 
 

 Augmentarem l’oferta i les hores educatives a través de la pràctica esportiva per a menors 
en situació de pobresa, facilitant-ne el seu accés.     

 Becarem el curs del Monitor Poliesportiu del CIATE als menors que es graduïn i que hagin 
fet esport reglat durant el curs.    

 Farem que els CJAS i els Consells Esportius incorporin equips dedicats a l’escolta, 
l’orientació i la derivació dels recursos especialitzats.  

 Farem que Consorci d’Educació de Barcelona habiliti una finestra/oficina virtual per al 
registre de documents i atenció a la ciutadania. 

 Continuarem i aprofundirem el programa d’activitats actual per incrementar el nombre de 
participants en les activitats del Pla “l’Escola fa esport a la ciutat”.  

 Potenciarem que la formació de persones adultes esdevingui orientadora i a través de la 
qual es pugui acreditar itineraris formatius al llarg de tota la vida. 

 
Promoure l’augment de les competències lingüístiques  

 Ampliarem el programa “Èxit d’anglès”, impulsat pel PSC,  per tal que tots els infants i joves 
tinguin més hores formatives d’anglès. 

 Augmentarem l’oferta de places a les escoles oficials d’idiomes públiques. 

 Treballarem amb la TV de Barcelona (BTV) per emetre programes en llengua original i 
subtitulats, especialment adreçat a la franja més jove de la població. 

 

Prestigiar i potenciar la Formació Professional 

 Potenciarem la Fundació Barcelona Formació Professional doblant l’aportació municipal, 
i promourem els centres integrals, potenciant projectes de FP Dual. 

 

 Promourem una concertació amb tots els actors, sumant els agents implicats, especialment 
Barcelona Activa i l’AMB, per potenciar la formació professional dual, així com la 
participació d’alumnes de la FP en experiències formatives i ocupacionals en altres països.  

 Treballarem pel reconeixement i la incorporació de pràctiques i formació dual a l’empresa, 
incorporant la FP dual i aplicant incentius a la contractació pública per a les empreses que 
col·laborin en la FP dual. 

 Potenciarem la formació i el suport a l’ocupació en els camps emergents de l’economia 
solidària i l’economia verda, blava i circular als instituts i centres de FP. Treballarem per 
oferir orientació i formació especialitzada, responent als nous reptes dels sectors 
productius com la Indústria 4.0, formació en el camp de la digitalització, la intel·ligència 
artificial i la robòtica. 

 Promourem un Pla de formació i qualificació professional i projecte 50/50 d’estalvis 
energètics a escoles a partir d’un pla de formació dual en clau local en eficiència energètica 
i renovables i reciclatge per a joves. 

 Reforçarem la formació en matèria d’emprenedoria als instituts i centres de FP. 
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Promoure la participació, corresponsabilitat i acció en xarxa  

 Potenciarem un Servei d’educació amb tots els centres sostinguts amb fons públics, que 
esdevingui un referent educatiu pel país, utilitzant l’avaluació com a eina per potenciar la 
cultura de la responsabilitat i de la millora qualitativa de l’educació. 

 Promourem una major a participació dels diferents sectors i agents educatius en els 
consells escolars de tots els nivells: escola, districte i ciutat. 

 Incrementarem les actuacions formatives vers les famílies, incrementant les oportunitats 
d’aquestes per compartir i afermar els seus coneixements i les seves bones pràctiques en 
educació. Seguirem col·laborant amb les AMPA en la promoció d’activitats extraescolars i 
escoles obertes. 

 Promoure l’establiment de xarxes educatives a tots els districtes, instant a cada barri plans 
de coordinació i dinamització de l’acció educativa perquè ajudin a potenciar tots els recursos 
existents. 

 Estimularem el Projecte Educatiu de Ciutat (PECB), amb la potenciació de PEC’s de districte 
i/o barri, els quals s’articularan amb el PEC de ciutat a través de xarxes d’acció educativa. 

 Promourem el compromís dels mitjans de comunicació com a agents educatius, fomentant 
accions que impliquin el sentiment de responsabilitat social, la millora del tracte informatiu 
i la major presència dels professionals de l’educació en els mitjans. 

 Consolidarem l’acció municipal identificada amb els principis de la Carta de Ciutats 
Educadores, amb els recursos humans i econòmics imprescindibles per assegurar que 
l’Ajuntament sigui un exemple nacional i internacional de bona pràctica de Ciutat Educadora 
i mantindrem el lideratge de Barcelona en l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. 

 Fomentarem les accions que generin el treball educatiu i extraescolar en el territori, 
promovent i aprofundint projectes, com reprendre els camins escolars (amb implicació de 
la comunitat en l’educació dels infants i els joves), el programa Temps de Barri (de 
coordinació en el territori de les activitats extraescolars), entre d’altres. 

 

Impulsar un gran pacte educatiu per la cultura 

 Ampliarem fins arribar al cent per cent dels instituts de la ciutat el programa Artistes en 
Residencia. 

 Negociarem per incloure l’ICUB amb plena capacitat operativa dins els òrgans directors del 
IMEB.  

 Crearem un mapa de visites escolars a activitats culturals de la ciutat, que les converteixi 
en una pràctica curricular. 

 Treballarem perquè tots els estudiants d’entre 12 i 16 anys tinguin opció una tarda a la 
setmana al centre cívic del seu barri amb un programa d’activitats culturals extraescolars. 

 Impulsarem progressivament a les escoles i instituts els principals programes culturals de 
la ciutat, amb un format de nova creació que cerqui una major implicació dels estudiants en 
la vida cultural de la ciutat. 

Potenciar Barcelona com a ciutat universitària 

 Millorarem la relació entre l’Ajuntament de Barcelona i el sistema universitari barceloní 

(competència de la Generalitat de Catalunya i del Govern Espanyol i de les pròpies 

universitats) actualment debilitat, d’acord amb el pes econòmic i ciutadà que aquesta té.  
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 Fomentarem sinèrgies entre els diversos instituts i organismes de l’Ajuntament que fan 

anàlisi urbà, mediambiental, social, històric i els grups de recerca de la Universitat, 

aprofitant el coneixement i la capacitat de recerca de les universitats de la ciutat. Aquestes 

han de trobar en el consistori un actor preferent per fer transferència tecnològica i del 

coneixement. 

 Fomentarem i supervisarem una xarxa de càtedres “Barcelona” finançada per empreses, en 

funció de projectes que interessin a la ciutat, amb càtedres d’estudis urbans (arquitectura, 

urbanisme, medi ambient, sociologia urbana, estudis de seguretat urbana, transports, 

història de les ciutats, geografia, economia urbana, etc.) que estaran supervisades per 

l’Ajuntament, però amb docència o espai de recerca a les universitats. El finançament 

provindrà, en part important, de la relació ajuntament-empreses i corporacions 

tecnològiques-universitats. 

 Treballarem perquè Barcelona esdevingui un centre educatiu de referència a Europa, amb 

la coordinació dels seus centres universitaris i de formació professional superior, per 

caminar cap a l’equitat i a l’excel·lència i convertir la ciutat en un pol del coneixement de 

qualitat i la creativitat. 

 Donarem suport a totes les universitats de Barcelona, gràcies a l’oficina d’educació i 

universitat i/o Barcelona Turisme de l’ajuntament, per a l’organització de congressos i 

trobades científiques de petit i mitjà format, de 20 a 150 membres del conjunt investigador.  

 Millorarem i potenciarem les experiències com “viure i conviure”, que promou l’allotjament 

d'estudiants en pisos de gent gran als qui donen acompanyament i suport econòmic amb 

el seu lloguer, i fomentarem una xarxa a preus públics per acollir correctament estudiants 

i professors visitants, la correcta solució de la qual és responsabilitat de les universitats i del 

municipi. Reactivarem el Barcelona Centre Universitari (BCU). 

 Considerarem la creació d’una “targeta universitària” per reduir els preus dels serveis 

públics, especialment del transport i de la cultura. 

 Crearem el programa Barcelona, un Nobel per any, finançant, des de l’Ajuntament, l’estada 

a Barcelona d’algun dels intel·lectuals guardonats amb un premi Nobel (o un grup de 

recerca d’excel·lència) perquè en el seu any sabàtic vingui a Barcelona a exercir de docent, 

vinculant l’oferta docent d’aquesta persona a un màster. 

 Donarem suport i estendrem les Aules Universitàries de les Persones Gran, considerant la 

possibilitat d’incentivar, al seu voltant, altres programes d'implicació de la gent gran amb 

les universitats, i d’estudiants amb la gent gran (educació adults). 
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