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Nota de premsa	  

 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DEL CARRER, 

LA UNIVERSITAT QUE OFEREIX UN MÀSTER EN CIÈNCIES 
DE VIURE AL CARRER 

 
 

L'única Universitat que t'assegura un lloc fixe al carrer, sense entrevistes ni 
oportunitats, amb moltes portes tancades i, per descomptat sense futur, aquest any al 
Saló de l'Ensenyament. 

 
 
23 de març de 2017 
 
La Universitat Politècnica de Carrer present al Saló de l’Ensenyament amb la 
resta d'universitats per donar a conèixer els seus cursos, màsters i graus 
superiors. 
 
L'oferta és àmplia. Ofereixen des d'un Grau Superior en Ciències de no fer res, un 
Grau superior en emigrar i no poder tornar mai més, fins a un Màster en treballar 
sense papers o un Màster en amagar-se en camions per creuar fronteres. També 
hi ha cursos semestrals d'Especialització en pasteres i altres embarcacions 
marítimes. 
 
Aquesta estranya Universitat és una iniciativa de la Fundació Comtal de Barcelona 
per denunciar la manca d'oportunitats dels infants i joves que viuen a les nostres 
ciutats en situació de pobresa. 
 
Per a molts d’ells, la única sortida que tenen és estudiar a la Universitat 
Politècnica del Carrer. 
 
Àlbum de fotos:  
https://www.flickr.com/photos/campanyatriaespai_fundaciocomtal/albums/721576816
45495796  
 
Hashtag #universitatdelcarrer 
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Risc de pobresa infantil i juvenil 
 
El 80% dels nens que neixen en la pobresa, continuaran sent pobres quan siguin 
adults. És la crua realitat amb la qual es troba diàriament la Fundació Comtal. Una 
fundació que ajuda a nens i joves en situació d'exclusió social a trencar el cercle de la 
pobresa. 
 
Des de l'esclat de la crisi econòmica, el risc de pobresa s'ha incrementat per al conjunt 
de la població, però ho ha fet de forma més accentuada entre la població jove. En 
2014, el risc de pobresa juvenil es va situar en un 26,8%, un percentatge que el 
2007 se situava en un 11,2%. Entre els majors de 29 anys, el risc de pobresa és 
del 17,8%. Segons l'IDESCAT, el 4t trimestre de 2016, l'atur afecta més clarament als 
joves sense estudis postobligatoris (38,4%) i als més joves (52,6% ≤20 anys) i 
lleugerament més als nois (25,4 %) i als estrangers (30,3%). 
 
La descripció del col·lectiu de joves en atur, sense estudis i en gran part d'origen 
estranger, es correspon amb el dels joves que acompanyen, orienten i formen a la 
Fundació Comtal perquè surtin de la Universitat Politècnica de Carrer. 
 
Fundació Comtal 
 
A la Fundació Comtal, convençuts que tothom es mereix una oportunitat, des de l'any 
1994 lluiten per millorar la qualitat de vida de les persones més desfavorides més enllà 
de la seva procedència, situació econòmica o familiar. No només els acullen, 
acompanyen, orienten i formen. També els ajuden a resoldre els problemes amb 
què es troben a l'escola, en la família o per trobar feina. 
 
El curs passat va atendre més de 2.300 nens, adolescents i joves amb dificultats, però 
encara queda molta feina per fer. 
 
Per a més informació contactar amb 
 
Ainara García  -  Andrea Waring. Comunicació i Fundraising de la Fundación Comtal 
M. 609734340  |  T. 93 295 46 36  |  comunicacio@comtal.org  |  www.comtal.org  
 
 


