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Un6%de lapoblació
universitària són
estudiants de
mésde50anys
Uns 18.000 estudiants cursen programes
sènior en 17 universitats de la Xarxa Vives
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L’alumnatsèniordelesuniversi-
tats de Catalunya, la Comunitat
Valenciana, les Balears i Andor-
ra ha crescut de manera signifi-
cativa els últims anys i ja suposa
un 6%de la població università-
ria. Es tracta d’un col·lectiu de
18.000 persones més grans de
50 anys, integrat majoritària-
ment per dones (un 67%), dels
qualssisdecadadeujatenienes-
tudisuniversitarisprevisiesma-
triculen en aquests programes
formatius pels beneficis físics,
socials
i emocionals que els hi reporten.
Aixíesdesprèndelainvestiga-

ció duta a termeper laXarxaVi-
ves d’universitats i la Facultat
d’EducacióSocial iTreball Soci-
al Pere Tarrés (URL) entre els
alumnes dels programes sènior
de 17 universitats per conèixer
l’impacte social d’aquestes inici-
atives sobre els seus partici-
pants. Segons Montserrat Gar-
cia-Oliva, especialista en geron-
tologia i autora principal de

l’informe,lainvestigacióeviden-
cia que la formació universitària
impactademanerapositivaenla
salut física i psíquica d’aquestes
persones, ajuda a trencarmites i
estereotips edatistes sobre les
personesgrans(comquesónpoc
flexibles, improductives, senils,
sense interessos ni preocupaci-
ons...) i promou un envelliment
actiu perquè els amplia la vida

social i cultural.
L’estudi posa de manifest, so-

bretot, els efectes positius
d’aquests programes en les do-
nesdemésedat,quemajoritària-
ment tenen poca formació prè-
viaperquètradicionalmentteni-
en menys oportunitats d’anar a
la universitat i han centrat la se-
va vida en la cura dels fills i les

tasques domèstiques. “Per a
aquestes dones, aquests progra-
mes per estudiar a la universitat
suposen alliberar-se dels man-
dats de gènere imposats social-
ment i milloren molt la seva au-
toestima i les seves relacions so-
cials i culturals”, explicaGarcia-
Oliva.
L’edatmitjana de l’universita-

ri sènior són 68 anys, i més de la
meitatdelcol·lectiusesituaen la
franjaentre60 i69anys.Majori-
tàriamentestan jubilats, tot ique
hi ha alguna persona a l’atur o
queencara treballa.
Segons els estudiants enques-

tats, anar a la universitat els aju-
da a vèncer pors i complexos, a
reduir sentiments d’ansietat o
depressius, a superar situacions
vitals traumàtiques (malaltia,
pèrdua d’algun familiar, viduï-
tat...), amillorar la sevacapacitat
intel·lectual i de memòria, a ser
més tolerants, més receptius a
les noves tecnologies i a aug-
mentar les relacions, sobretot
intergeneracionals.
A més, emfatitzen els autors

de l’estudi, la participació dels
sènior també tébeneficispera la
comunitat universitària, ja que
amplien la diversitat social, con-
tribueixenamblasevaexperièn-
cia, dinamitzen les activitats i
acosten la universitat a la socie-
tat.
Malgrat que la pandèmia i

l’obligadamigracióa la formació
universitària en línia va buidar
bastant lesaulesd’alumnessèni-
or, ara que les classes tornen a
ser presencials, els responsables
de les universitats han detectat
un augment de les matrícules
que fa preveure que la xifra
d’alumnes del curs 2021-2022
potacabarsuperantlesestadísti-
quesprepandèmia.!

Un jutge obre diligències
contra el jove que va
simular l’atac homòfob
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El jutjat d’instrucció número
52 deMadrid ha obert una in-
vestigació penal contra el jove
de 20 anys que va denunciar
haver estat víctima d’una bru-
tal agressió homòfoba a Mal-
asaña (Madrid) que va resul-
tar ser falsa. El noi, que va con-
fessar –dos dies després de
denunciar els fets– que les le-
sions sofertes van ser consen-

tides, es pot enfrontar a una
multa d’entre sis mesos i un
any per la presumpta comissió
d’un delicte de simulació de
delicte.
Es tracta del mateix jutge

que va obrir diligències prèvi-
es la setmana passada quan va
rebre l’informe de lesions de-
rivat de la presumpta agressió.
En aquell atestat es recollia la
declaració del denunciant, en
què assegurava que vuit enca-
putxats el van assaltar al por-
tal de casa seva al centre de la

capital a plena llum del dia.
Segons va relatar, els pre-

sumptes agressors li van tallar
el llavi i li van marcar amb un
ganivet la paraula “marieta” al
gluti. Després que la Policia
filtrés la denúncia a la premsa,
el cas va adquirir una gran re-
percussió mediàtica i va des-
fermar una onada de solidari-
tat contra les agressions ho-
mòfobes. Tot i això, el cas va
fer un gir total després que el
denunciant confessés davant
els agents que les ferides eren
fruit d’una pràctica masoquis-
ta consentida amb dos homes
més. Tot va resultar ser inven-
tat perquè, pel que sembla, la
seva parella no descobrís una
presumpta infidelitat.
El magistrat instructor ha

acordat l’obertura d’aquestes
diligències prèvies després de
rebre l’atestat policial amb to-
tes les dades aportades des-
prés de la confessió de la falsa
víctima, segons expliquen
fonts jurídiques aLaVanguar-
dia. A l’article 457 delCodi Pe-
nal es refereix “al que, davant
algun dels funcionaris [...] si-
mulés ser responsable o vícti-
ma d’una infracció penal o en
denunciés una d’inexistent,
provocant actuacions proces-
sals, serà castigat amb lamulta
de sis a dotzemesos”. El cas es
podria dirimir en un judici de
faltes, que podria celebrar-se
d’aquí uns mesos.!

El noi s’enfronta a
una possiblemulta
d’entre sismesos i un
any per la presumpta
simulació de delicte
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Laplujaper fi dona
unrespir a l’incendi

deMàlaga
El Post de Comandament
Avançat de l’incendi de Sierra
Bermeja, aEstepona (Màlaga),
ahir es va començar desmun-
tar. Una bona notícia, lamillor
prova que el foc que ha devas-
tat aquesta zona comença a es-
tar sota control. Sota control,
no pas extingit. Les pluges per
fi van donar un respir als bom-
bers que lluitaven contra
l’avançimparablede les flames
des dedimecres i els veïns des-
allotjats vanpoder tornar a ca-
sa.El foc,elmésgreuaAndalu-
sia en 30 anys i un dels més
greus de tot Espanya, ha calci-
nat prop de 10.000 hectàrees.
Sobre el terreny hi continuen
treballantuns200efectius, au-
xiliats des del cel per vuit hi-
droavions i helicòpters. Se-
gons els responsables de l’ope-
ració, encara queden “unes
dues o tres setmanes de feina,
ja que hi ha punts calents. Serà
untreballdurperòsuportable,
nocomelquehempatit aques-
ta setmana”, van dir aquestes
fonts, en al·lusió a la virulència
de les flames, producte del que
esconeixcomaincendidesise-
na generació o superincendi.
El fiscal creuque va ser provo-
cat. /Redacció

L’edatmitjana dels
alumnes sènior
se situa en 68 anys,
i dos de cada tres
són dones


