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Més d’un miler d’estudiants de la UdG
han aprofitat les beques Erasmus
Els països més visitats són Itàlia, França i Alemanya, quan es compleixen 20 anys del programa
EDUARD BATLLE / Girona

A mesura que les universitats europees
s’han anat adaptant a les noves directrius educatives de Brussel·les, el programa de mobilitat
Erasmus ha tingut cada vegada més rellevància
●

«Tenim bones dades en relació amb la dimensió de
la nostra universitat», va
començar dient ahir Carme Carretero, vicerectora
de Política Europea i Internacionalització de la UdG.
Les xifres les va rubricar
Laura Ripoll, directora de
l’Oficina de Relacions Exteriors, que va destacar
que 197 estudiants van
anar el curs passat a la
UdG i 218 de la UdG van
viatjar a l’estranger. Ripoll
va dir amb satisfacció que
les xifres s’han doblat en
els darrers anys, dada que
exemplifica com s’han
adaptat les universitats europees a les polítiques
educatives de Brussel·les.
Sobretot, en els darrers
temps amb l’impuls del
nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
De mitjana, els estudiants gironins s’estan un
semestre a l’estranger, tot i
que poden estar-hi entre 3
mesos i un curs sencer. Si
els italians són uns dels
que més es decanten per
venir a la UdG, els gironins també trien Itàlia com
un dels països preferits,
entre els quals també destaquen França i Alemanya. El programa Erasmus, dins del concepte life
of learning, també permet
el desplaçament de professors i PAS. Ripoll també
va destacar el curs introductori de dues setmanes
que es fa als visitants de la
UdG per promoure la cultura i la llengua catalanes.

N.A./ Girona

Demà es constituirà la
comissió de participació
de l’hospital Josep Trueta
de Girona, que actuarà
com a òrgan consultiu i estarà integrat per representants de la societat civil gironina. La comissió de
participació es reunirà un
cop a l’any i estarà formada pels següents membres:
la directora de Salut a Girona, Marta Pedrerol, ocuparà el càrrec de la presi-

Impulsar la
formació
acadèmica i
personal

LA MOBILITAT DEL PROGRAMA ERASMUS A LA UDG
PAÍS

GEMMA ARCHÉ / Girona

L’Erasmus és un programa d’intercanvi internacional promogut per la
Comunitat Europea que
facilita als estudiants i professors universitaris l’estada acadèmica en una altra universitat europea per
un termini d’entre 3 mesos
i un any. Per participar-hi,
els alumnes han d’abonar
l’import de la matrícula a
la universitat d’origen i
gaudeixen de matrícula
gratuïta a la institució
d’acollida, on tenen dret
als mateixos serveis que
reben els alumnes locals.
La universitat d’acollida
facilita la informació necessària sobre els cursos
oferts, les possibilitats
d’allotjament i els procediments d’inscripció. I un
cop acabada l’estada, els
alumnes poden convalidar
els estudis cursats a l’estranger. La finalitat principal del programa és impulsar la formació acadèmica
i personal dels que hi participen, ja que a part d’estudiar poden conèixer nous
costums.
Actualment, hi ha un total de 31 països inscrits a
l’Erasmus: els 27 estats
membres de la UE, a més
d’Islàndia, Liechtenstein,
Noruega i Turquia.
●
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Acte de celebració per dijous
La Universitat de Girona ( UdG) i el
Patronat Català Pro Europa han organitzat per demà passat l’acte de commemoració dels 20 anys del programa
Erasmus, que se celebrarà a la sala
d’actes de l’Escola Politècnica Superior, a partir de les 7 de la tarda. Durant
la celebració hi intervindran la rectora
de la UdG, Anna Maria Geli; Arnau
Queralt, director del Patronat Català
Pro Europa; Josep Lagares, director
general de l’empresa Metalquimia, i
Bruno Oro, actor del programa Polò●

nia de TV3 i exestudiant d’Erasmus.
Després de les intervencions, s’ha
previst una taula rodona amb la participació de tres exestudiants d’Erasmus
de la universitat gironina. Els convidats són Rubén Chapela, que tenir l’experiència al Regne Unit, durant el curs
2004-2006; Vicenç Tarancon, que es
va desplaçar a França el curs
2001/2002 i Joseta Roca, que va seleccionar Àustria el curs 2005/2006. La
celebració acabarà amb un brindis amb
cava i un espectacle pirotècnic

L’hospital Josep Trueta de Girona
es dota d’un òrgan consultiu
●

arribat cada vegada més universitaris a Girona.
Durant aquests vint anys, es calcula que més de
1.100 estudiants gironins han gaudit d’aquest
programa, i que han optat per desplaçar-se a
Itàlia, Alemanya i França.

a la Universitat de Girona (UdG). Ara que es
compleixen vint anys d’aquest projecte europeu, la UdG en fa un balanç satisfactori per
com han progressat els desplaçaments dels estudiants gironins i al mateix temps perquè han

dència; l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, una vicepresidència; el gerent de
l’ICS a Girona, Gabriel
Coll de Tuero, una segona
vicepresidència i els llocs
de les vocalies les ocuparan el director de l’hospital, Rafel Gracia; el director dels sectors sanitaris,
Salvador Campasol i els
alcaldes de Fornells, de
Lloret, i de Girona, Gabriel Casas, Xavier Crespo
i Anna Pagans, en presen-

tació dels ens locals. I en
representació de la societat civil en formaran part,
també com a vocals, el
mossèn Joaquim Giol,
l’editor Joaquim Curbet,
Olga Avellaneda, de
CCOO i Camil Ros, de la
UGT. En la primera trobada, els representants del
Trueta i de Salut passaran
comptes dels resultats del
2006, es presentaran el
pressupost del 2007 i els
objectius de futur.
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Huguet vol que l’Estat
assumeixi l’augment de la
durada de les titulacions
EL PUNT / Barcelona

El Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet va demanar ahir «lleialtat institucional» al govern central
per assumir el cost que suposarà que algunes titulacions universitàries passin
de tres a quatre anys per
adaptar-les a l’Espai Europeu d’Educació Superior
tot i que a la resta de països
●

europeus els graus només
en duraran tres: «No pagarem el que costa de més
allargar els estudis de 3 a 4
anys, que és l’opció de
Madrid, quan nosaltres
sempre hem defensat deixar-ho en tres, en sintonia
amb allò que proposa la
UE», va assegurar el conseller durant la conferència col·loqui que va fer al
Forum Nueva Economía.

Investiguen si la
nena que va
morir a Cabrera
va rebre l’atenció
adequada
● Barcelona. La conselle-

ra de Salut, Marina Geli, va declarar ahir que
s’ha obert un expedient
informatiu per esbrinar
si Jessica Urizar, la nena basca d’onze anys
que va morir divendres
a la matinada en un alberg de Cabrera de
Mar, al Maresme, havia
rebut l’atenció adequada en els dos centres sanitaris on va ser atesa i
també
del
servei
d’emergències mèdiques (SEM). La consellera Geli va indicar que
es trigarà uns dies a tenir els resultats de l’autòpsia, que podrien determinar si la causa de
la mort va ser «un agent
infecciós». / AGÈNCIES

Jornada sobre
la síndrome
postpòlio
L’associació
Mifas i l’Institut Guttman han organitzat per
dijous a Girona una jornada que porta per títol
La síndrome postpòlio,
una
preocupació
d’avui. La jornada serà
el punt de trobada dels
experts en el camp de la
neurorehabilitació, la
fisioteràpia i la recerca
que interactuaran amb
professionals de l’àmbit polític i social. Hi
tindran protagonisme
els representants dels
col·lectius de persones
afectades. L’objectiu és
millorar el diagnòstic,
el tractament i avançar
en les mesures de protecció social envers els
afectats. / N.A.

● Girona.

Postulació de
l’AECC contra el
càncer a Figueres
La junta local de Figueres de
l’AECC
Catalunya
contra el Càncer portarà a terme dijous la seva
postulació anual, que té
com a objectiu recaptar
fons econòmics per
mantenir els programes
d’ajuda mèdica. Durant
el 2006, aquesta associació va atendre, a
l’hospital de Figueres,
21 casos nous. Així mateix, i dins del programa Continuar endavant, es van atendre 49
casos nous i es van fer
156 visites. / N.A.

● Figueres.

