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Qui convoca la beca? 

El Ministeri d’Educació i Formació 

Professional (MEFP).  

L’AGAUR (Generalitat de Catalunya) 
gestionarà i resoldrà les sol·licituds dels 
estudiants que cursin estudis a una 
universitat catalana, independentment 

d’on es trobi localitzat el seu domicili 

familiar. 

Com se sol·licita? 

En línia, al web del Ministeri 

Què cobreix? 

Gratuïtat dels crèdits matriculats per 
primera vegada. En determinats casos, 
es complementa amb altres ajuts com  

el de residència o el compensatori. 
Per a quins estudis? 

Per als graus oficials i els màsters 

oficials. 

Qui la pot rebre? 

L’estudiant que compleixi els requisits 

generals i acadèmics, amb una renda i 
un patrimoni familiar d’acord amb uns 
límits establerts. 

Si teniu consultes: 

Podeu escriure a  
beques.agaur@gencat.cat 

●

●

●

●

●

●

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad.html
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https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?convocatoriaForm.idTema=305


Qui organitza la beca? 

L’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca (AGAUR)  
de la Generalitat de Catalunya. 

Com se sol·licita? 

En línia, al portal de Tràmits de Gencat, 
conjuntament amb l’Acreditació 

econòmica per a matricular-se com a 
becari condicional, pendent de la 
resolució de la Beca del Ministeri. 

Què cobreix? 

Implica la minoració d’un % del preu 

públic dels crèdits matriculats per 
primera vegada, d’acord amb el tram 
de renda familiar al qual es pertany. 

Per a quins estudis? 

Per als graus oficials i màsters 

oficials habilitants impartits en centres 

propis i alguns centres adscrits a les 
universitats públiques catalanes. 

Qui la pot rebre? 

Els estudiants que no compleixen els 

requisits econòmics per a rebre la Beca  
del Ministeri. 

Els estudiants que compleixen els 
requisits econòmics per rebre la Beca 
del Ministeri, però no els acadèmics. 

Aquests estudiants han de sol·licitar 

igualment la Beca del Ministeri. 

●

●

●

●

●

Si teniu consultes: 

Podeu escriure a  
beques.agaur@gencat.cat 

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2018-2019?evolutiuTramit=1&moda=1
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Qui organitza l’ajut? 

L’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca (AGAUR)  
de la Generalitat de Catalunya. 

Com se sol·licita? 

En línia, al portal de Tràmits de Gencat. 

Què cobreix? 

Compensa parcialment els costos de la 

matrícula universitària. 

Per a quins estudis? 

Per als graus oficials impartits en 
determinats centres adscrits a les 
universitats públiques catalanes.  

Qui el pot rebre? 

L’estudiant que compleixi els requisits 

generals i acadèmics, amb una renda i 
un patrimoni familiar d’acord amb uns 
límits establerts.  

Si teniu consultes: 

Podeu escriure a roserpinto@gencat.cat 

Tingueu en compte: 

Aquest ajut és compatible amb  
la Beca del Ministeri. 

●

●

●

●

●

●

http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA?moda=1
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA
mailto:roserpinto@gencat.cat
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/index.html
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=815673
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818994
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA?moda=1


Qui organitza el préstec? 

És fruit d’un conveni de col·laboració 

entre l’AGAUR i les entitats financeres 
Banc de Sabadell i Caixa d’Enginyers. 

Com se sol·licita? 

S’escull com a modalitat de pagament 

en formalitzar la matrícula. 

Posteriorment, cal formalitzar el préstec 
amb l’entitat financera. 

Què cobreix? 

El préstec permet el finançament del  

100 % de l’import de la matrícula dels 
estudis, amb un cost fix d’obertura i un 
tipus d’interès del 0 %.  

Per a quins estudis? 

Per als graus, màsters, postgraus i 
doctorats cursats a les universitats i  
centres adherits al conveni.  

Qui el pot sol·licitar? 

Tothom. Consulteu els requisits  

al web de l’AGAUR. 

Si teniu consultes: 

Podeu escriure a finan.agaur@gencat.cat 

Tingueu en compte: 

En els casos que l’estudiant obtingui 

alguna beca (Ministeri, Equitat, altres) 

s’utilitzarà l’import concedit per a la 
minoració del préstec.  

●

●

●

●

●

●

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pas_a_pas/com-sollicitar-un-prestec-per-al-financament-de-la-matricula/#bloc1
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El programa Erasmus+ facilita als 

estudiants europeus l’estada acadèmica 
o de pràctiques en una altra universitat, 
empresa o organització de la Unió 

Europea, i el reconeixement posterior a la 

universitat d’origen. 

Els estudiants poden, també, sol·licitar 
una beca Erasmus+ com a ajut econòmic 
pel cost addicional de viure a l’estranger. 

Com se sol·licita? 

A la universitat d’origen, conjuntament 
amb el programa Erasmus+. En el cas 
de la UAB, mitjançant sol·licitud 

electrònica.  

Què cobreix?  

L’import de l’ajut inclou un ajut de viatge  

i una aportació mensual variable, 
depenent del país de destinació. 

Els estudiants cobren l’ajut per 
transferència bancària en dos 

pagaments. El primer (70 %) després de 

marxar. El segon (30 %) quan l’estudiant 
ha tornat i aporta tota la documentació 
de final d’estada.  

Qui la pot sol·licitar? 

Tothom que sol·liciti un programa 

Erasmus+.  

Més informació:

●

●

Altres ajuts complementaris:

●

●

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_es
http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/erasmus-estudis/ajuts-economics-1345664833455.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
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L’UAB Exchange Programme i el 

Programa Propi de Pràctiques dóna 
l’oportunitat als estudiants de la UAB de 
fer una estada acadèmica o  

de pràctiques en una altra universitat, 

empresa o organització, en un país que 
no participi en el programa Erasmus+. 

Igualment possibilita el reconeixement 
dels estudis cursats a l’estranger. 

Qui la pot sol·licitar? 

Els estudiants de grau i de màster oficial 

amb mobilitat, de centres propis i 
adscrits a la FUAB. 

Altres ajuts complementaris: 

Com se sol·licita? 

Amb la sol·licitud dels programes de la 
UAB de mobilitat, s’opta a la Beca UAB. Y 
també a la Beca Santander-

Iberoamérica, en el cas dels graus. 

Més informació: Què cobreix?  

L’import depèn de la durada de l’estada. 
A tall orientatiu:  

Per a estades acadèmiques: un any 
1.200 €, un semestre 750 €, fins a 3 

mesos 100 €. Per a estades de 

pràctiques: un màxim de 120 € 
mensuals per a estades fora d’Europa, i 
de 100 € mensuals per a estades a 

Europa. 

Els pagaments es distribueixen de la 

mateixa manera que els d’Erasmus+. 

http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/condicions-generals-1345664822069.html
http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/condicions-generals-1345664822069.html
http://www.uab.cat/web/estudiants-i-titulats/convocatoria-beques-practiques-2016/2017-1345702916008.html
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/
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http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Becas-Iberoamerica-Estudiantes-de-Grado-.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=-3.81666561775622e-14,25.693889799999965&z=1
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Import de l’ajut: 

Es concedeix un ajut de 200 € mensuals, 
d’acord amb la durada de l’estada 
(màxim 6 mesos). 

Qui el pot sol·licitar? 

Els estudiants que facin una estada 
d’estudis o pràctiques curriculars a 
l’estranger que complexin els requisits 
acadèmics i que acreditin un 

coneixement suficient de la llengua de 

docència del país de destinació. 

MOBINT - Ajuts a la mobilitat internacional de l’alumnat amb 
reconeixement acadèmic de les universitats catalanes 

Si teniu consultes: 

Podeu escriure a 
estudiants.agaur@gencat.cat 

Qui organitza l’ajut? 

L’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR)  
de la Generalitat de Catalunya. 

Com se sol·licita? 

En línia, al portal de Tràmits de Gencat. 

Per a quins estudis? 

Per als graus i màsters oficials. 

Quan se sol·licita? 

Una vegada s'ha confirmat una plaça de 
mobilitat internacional. 

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-2016-2017-MOBINT-2016
http://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Universitats/AGAUR/Documents/UNIVERSITATS/MOBINT/2016/taula_MOBINT-2016.pdf
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-2016-2017-MOBINT-2016?moda=1
mailto:estudiants.agaur@gencat.cat
http://www.uab.cat/doc/mobint-2016-2017.pdf
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/informacio_internacional/.content/informacio_internacional/sortir_a_estudiar_io_investigar_fora_de_catalunya/programes_i_ajuts_per_estudiar_fora_de_catalunya/mobint__ajuts_a_la_mobilitat_internacional/documents/Mobint-2016.pdf
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/index.html


Qui organitza la beca? 

La Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) juntament amb el Banco 
Santander. 

Com se sol·licita? 

Lliurant la sol·licitud a la UAB. 

Què cobreix? 

Matrícula gratuïta dels crèdits matriculats 

per primera vegada i pagament de 500 € 

mensuals durant 10 mesos, renovables 
durant els anys de durada del grau.  

Per a quins estudis? 

Per als graus oficials cursats a un  
centre propi de la UAB. 

Qui la pot sol·licitar? 

Els estudiants de primer curs que acabin 

de finalitzar els estudis de secundària en 
un centre que hagi participat en 
qualsevol edició del Campus Ítaca de la 
UAB i que disposin d’un nivell de renda 

familiar que els permeti accedir a les 
beques del MECD. 

Si teniu consultes: 

Podeu contactar amb el 
Punt d’informació de la UAB. 

Tingueu en compte: 

Si heu participat al Campus Ítaca, s’afegiran 

0,5 punts a la vostra nota, a efectes d’ordre 
d’adjudicació d’aquesta beca.  

http://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/campus-itaca-1345679998073.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/campus-itaca-1345679998073.html
http://pagines.uab.cat/campusitaca/content/beques-itaca-santander
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Qui organitza la beca? 

El Departament de Matemàtiques  

de la UAB. 

Com se sol·licita? 

Lliurant la sol·licitud a la Gestió 
Acadèmica de la Facultat de Ciències 
de la UAB. 

Tingueu en compte: 

Si heu obtingut la beca el primer curs, 

podreu renovar-la durant tot el grau. 

A més, si teniu matrícula d’honor de 
batxillerat, se us abonarà l’import de 
crèdits matriculats que haurieu d’haver 
pagat el primer curs.  

Per a quins estudis? 

Per al grau de Matemàtiques de la UAB. 

Què cobreix? 

Gratuïtat dels crèdits matriculats, a més 

d’una quantitat anual per a l’adquisició 
de llibres. 

Si teniu consultes: 

Podeu contactar amb el 
Punt d’informació de la UAB. 

Qui la pot sol·licitar? 

Els estudiants amb qualificacions 

excel·lents de matemàtiques que 

s’hagin matriculat al primer curs. 

http://www.uab.cat/web/graus/beques-pere-menal-1200990219465.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Qui organitza l’ajut? 

La Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) per col·laborar en diferents 
activitats, culturals i comunitàries, de 
promoció, del consell d’estudiants, 
d’atenció telefònica, de competicions 

esportives, etc. 

Com se sol·licita? 

Lliurant la sol·licitud i la documentació a 

la UAB. 

Què cobreix? 

L’estudiant rep una compensació 
econòmica proporcional a la durada de la 
col·laboració.  

A més, finalitzada la col·laboració de 

dedicació completa, es fa la devolució 

dels crèdits matriculats per primera 
vegada.  

Per a quins estudis? 

Per als estudis de grau i màster oficials 
de centres propis de la UAB. 

Qui el pot sol·licitar? 

Els estudiants de grau que han cursat 

estudis a la UAB el curs previ, que ja han 
superat un curs i que es matriculin d’un 
mínim de crèdits establert.  

Els estudiants de màster que es 
matriculin d’un mínim de crèdits 

establert. 

Si teniu consultes: 

Podeu contactar amb el 
Punt d’informació de la UAB. 

Tingueu en compte: 

L’adjudicació és per baremació de 

l’expedient acadèmic i per renovació. 

Algunes de les places demanen requisits 
específics. Es detallen a la convocatòria. 

http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Qui organitza l’ajut? 

La Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). 

Com se sol·licita? 

Lliurant la sol·licitud a la UAB. 

Tingueu en compte: 

S’estableix un ordre de prioritat per 

atendre en primer lloc l’alumnat amb 

menys capacitat econòmica, amb 
especial consideració cap a les famílies 
monoparentals, els aturats i altres 

situacions similars. 

Per a quins estudis? 

Per als graus, màsters oficials i 
doctorats de centres propis de la UAB. 

Qui el pot rebre? 

Els estudiants de la UAB que es trobin en 

una situació de greu dificultat 
econòmica, social o familiar, i no hagin 
pogut gaudir d’altres ajuts per causes 
justificades. 

Si teniu consultes: 

Podeu contactar amb el 
Punt d’informació de la UAB. 

Què cobreix? 

L’ajut pot ser variable: per a la 
matrícula, per a estades de pràctiques, 

etc. 

http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Qui organitza l’ajut? 

La Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). 

Com se sol·licita? 

Lliurant la sol·licitud a la UAB. 

Què cobreix? 

Reducció del 50 % de l’import dels preus 

de matrícula del curs al Servei de 
Llengües. 

Per a quins estudis? 

Per als graus i màsters oficials de 

centres propis de la UAB. 

Qui la pot sol·licitar? 

Els estudiants que es matriculin d’un 

mínim de crèdits en el curs acadèmic 
durant el qual fan el curs d’idiomes. 

Si es va gaudir d’aquesta beca el curs 
previ, s’ha d’haver demostrat 
l’aprofitament del curs d’idiomes. 

Si teniu consultes: 

Podeu contactar amb el 
Punt d’informació de la UAB. 

Tingueu en compte: 

Si heu gaudit el curs previ de  

l’ajut a l’estudi per a situacions 
d’emergència, s’afegiran 2 punts a la 
vostra nota, a efectes d’ordre 
d’adjudicació d’aquesta beca.  

Es reserva un 10 % de les beques per 

als estudiants de graus 100 % en 

anglès i del grau de Dret + Droit. 

http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Qui organitza l’ajut? 

La Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). 

Com se sol·licita? 

Lliurant la sol·licitud a la UAB. 

Què cobreix? 

Reducció del 50 % de l'import dels preus 
de matrícula del curs al Servei de 

Llengües. 

Per a quins estudis? 

Per als graus i màsters oficials de 
centres propis de la UAB. 

Qui la pot sol·licitar? 

Els estudiants que es matriculin d’un 

mínim de crèdits en el curs acadèmic 
durant el qual fan el curs d’idiomes. 

Si teniu consultes: 

Podeu contactar amb el 
Punt d’informació de la UAB. 

Tingueu en compte: 

L’estudiant ha d’abonar el 100 % de la 

matrícula. L’import de la beca es 
reembossarà al final de setembre, 
sempre que s’hagi assistit al 75 % del 

curs. 

http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Qui organitza l’ajut? 

La Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). 

Com se sol·licita? 

Lliurant la sol·licitud a la UAB. Què cobreix? 

El 50 % del preu d’un curs, prenent com 
a preu de referència i màxim els preus 

dels cursos del Servei de Llengües de la 

UAB. 

Per a quins estudis? 

Per als graus, màsters oficials i 

doctorats de centres propis de la UAB. 

Qui el pot sol·licitar? 

Els estudiants que estan fent pràctiques 

curriculars a l’estranger i que han superat 
un curs de llengües estrangeres durant 
els dos cursos previs.  

El certificat del curs ha de ser d’alguna 
de les entitats recollides a la 

convocatòria MOBINT o de centres de 

llengües d’universitats europees. 

Si teniu consultes: 

Podeu contactar amb el 
Punt d’informació de la UAB. 

http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMO/A_Universitats/AGAUR/Documents/UNIVERSITATS/MOBINT/2016/taula_MOBINT-2016.pdf
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Qui organitza l’ajut? 

La Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). 

Com se sol·licita? 

Lliurant la sol·licitud a la UAB. 

Què cobreix? 

L’import total de l’ajut percebut és, com 

a màxim, de 3.000 € per estudiant.  

Qui la pot sol·licitar? 

Els estudiants amb necessitats 

funcionals i en situació de dependència 
de grau 3 i 2, o que tinguin reconeguda la 
necessitat  de disposar d’una persona 
per fer les activitats bàsiques de la vida 

diària. 

Si teniu consultes: 

Podeu contactar amb el 
Punt d’informació de la UAB. 

Per a quins estudis? 

Per als graus i màsters oficials. 

Tingueu en compte: 

En el cas dels estudiants que hagin 

cursat estudis universitaris el curs previ, 
és  un  requisit  que  hagin  superat més  
del  60 % dels crèdits matriculats.  

http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/discapacitat/beques-i-ajuts/beques-impuls-1284013938503.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Si vols fer-nos una consulta pots contactar amb nosaltres per:  

Telèfon: + 34 93 581 11 11 

Adreça electrònica: informacio@uab.cat 

Facebook: facebook.com/uabbarcelona 

Twitter: @UABBarcelona 

 
Plaça Cívica - Campus de la UAB  

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

O bé pots venir al:  

Al UABcercador disposes de la informació actualitzada sobre 
convocatòries d’ajuts, beques, premis o subvencions destinats 

a la comunitat universitària.  

El portal no només inclou tots els ajuts que ofereix la UAB, sinó 

que també recull algunes convocatòries d'altres institucions que 

poden ser d'interès. 

mailto:informacio@uab.cat
https://www.facebook.com/uabbarcelona
https://twitter.com/UABBarcelona
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/web/beques-ajuts-1276168992788.html
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http://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html

