Girona
Erasmus

els ha canviat la vida
L’experiència Erasmus s’associa
sovint a sortir de festa, estudiar poc i
passar-s’ho tan bé com es pugui
aprofitant que coneixes gent nova,
que ets en un país estranger, que tens
la família lluny i no et pot passar
comptes, etc. Però aquests són només
aspectes parcials, potser els més visibles, de tota l’experiència. Marxar de
casa per estudiar en un país estranger comporta una sèrie de canvis en
la vida que l’estudiant viu de manera
més o menys intensa, i que poden
marcar el seu futur.
A aquests sis estudiants, Girona els ha
canviat la vida. De fet el que els ha
canviat la vida ha estat l’experiència
Erasmus, i els hauria passat en qualsevol país on haguessin anat per
motius d’estudi. Però ells van triar
Girona. I Girona quedarà en el seu
record per sempre.
Nadeia Balsalobre, tècnica de l’Oficina
de Relacions Exteriors ens explica els
detalls en aquest reportatge.
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El primer impacte
D’entrada, l’estudiant arriba en un país que la majoria de les
vegades li és desconegut. Baixa de l’avió (o del cotxe, potser del
tren) carregat amb les maletes, sovint amb l’única seguretat que
la universitat on anirà a estudiar l’ha acceptat com a estudiant
d’intercanvi. Alguns s’han preocupat de buscar un lloc on allotjar-se, però molts quan arriben encara no saben on dormiran.
No saben quina mena de gent coneixeran, si tindran dificultats
amb l’idioma, on compraran el que necessitin, si podran treballar en cas que els calgui, com seran les classes, etc.
La Universitat de Girona, per al cas dels estudiants que vénen
d’altres països, via Erasmus o a través d’altres programes de
mobilitat, ofereix un servei d’acollida que inclou una sèrie d’informacions que seran útils als nouvinguts durant la seva estada
a la universitat i a la ciutat. Se’ls introdueix en la realitat que després aniran descobrint per ells mateixos.
Suport durant l’estada
Al llarg de la seva estada, se’ls poden plantejar problemes: acadèmics, socials, de relació, econòmics... Amb l’objectiu de
donar-los suport en aquest sentit va néixer ara fa uns cinc anys
l’associació Girona Meeting Point. La formen estudiants i exestudiants de la UdG que han passat per l’experiència Erasmus i
que, als països on van anar, van necessitar un suport d’aquest
tipus i van agrair de trobar-lo en una associació de les mateixes
característiques. Segons diu Maria Neicu, “els membres del
Girona Meeting Point sempre es cuiden molt de nosaltres i ens
donen l’oportunitat de conèixer coses que no podrem oblidar
d’aquesta ciutat”. Magda Kowala opina que “fan que l’estada
aquí sigui agradable, interessant, i plena d’imatges que ens
emportarem de record”.
Aquesta associació munta desinteressadament activitats culturals i d’oci per als estudiants estrangers que arriben a Girona, a
més d’orientar-los perquè la seva vida aquí sigui el més senzilla

La Universitat de Girona, per al cas dels
estudiants que vénen d’altres països,
tant via Erasmus o a través d’altres programes de mobilitat, ofereix un servei
d’acollida.

Com més diferències troben els
Erasmus entre la seva pròpia cultura i la
nostra, més interès posen a conèixernos.
possible. Òscar Vaquero en forma part des de la seva creació i
assegura que el seu paper és molt més important del que
podria semblar: “Els ajudem en cas que tinguin problemes, els
diem on poden comprar els productes a més bon preu, els
orientem sobre temes acadèmics, els donem un cop de mà en
cas que busquin feina...” Actuen com a element cohesionador
entre tots els estudiants estrangers que han vingut a parar a
Girona. I alhora fan ciutat i fan país: organitzen excursions i
participen en les que la Universitat munta conjuntament amb
les universitats de Tarragona i de Lleida, fan sopars de colla en
dates assenyalades, com ara per fires, per Nadal, etc.
Graus d’implicació
Hi ha estudiants que vénen a Girona només per tres o quatre
mesos, de manera que en principi no tenen gaire temps per
conèixer a fons la realitat que els envolta i l’Erasmus no els
marca tan intensament. Però tot depèn de la voluntat que hi
posa cadascú. I de vegades, com més diferències troben entre

la seva pròpia cultura i la nostra, més interès posen a conèixernos. Sang Dieu Ly, que només va ser a Girona durant quatre
mesos, va participar, a través del Servei de Llengües Modernes de
la UdG, en un tàndem lingüístic, i guiat per una gironina va descobrir molts aspectes de la ciutat i de Catalunya. A més va decidir-se a aprendre català. I ho va aconseguir. Bushra Jalil també va
participar en un tàndem i reconeix que ha assolit “un munt de
coneixements sobre la cultura i les tradicions catalanes que d’una
altra manera no hauria pogut obtenir”. La Bushra va quedar fascinada pels nostres costums, per la manera com celebrem els
esdeveniments nacionals... Una de les coses que més li va cridar
l’atenció, mentre vivia a Girona, va ser la celebració de la Diada
de Sant Jordi: “Jo vivia al carrer Argenteria i un matí vaig veure
que un munt de gent s’acostava al meu carrer i penjava un ninot
del meu edifici, i la gent se’l mirava i van fer festa tot el dia.” La
Bushra assegura que “Girona forma part dels meus millors
records i no l’oblidaré mai”.
Després d’haver viscut durant quatre mesos a Girona, Fahad Fazal
va triar la nostra universitat, d’entre tres, per fer la segona part
del màster VIBOT. Tot i la diferència cultural respecte del seu país
que va poder apreciar durant un total de vuit mesos, ha decidit
que aviat tornarà, perquè troba que “els carrers estrets, el riu
amb les seves cases de colors i l’antiga arquitectura de la ciutat
són realment encantadors”.
Magda Kowala ha trobat feina a Girona. Li feia falta perquè, com
els passa a molts, “la beca que tinc no és suficient per sobreviure”. L’ha ajudat el fet que sap parlar el català: “Al segon curs de
la carrera de Filologia Hispànica vaig haver de triar una segona
llengua a més del castellà i, d’entre el portuguès, el basc i el català, vaig apostar per aquest últim.” Diu que “Girona té molt d’encant, és preciosa, i es pot anar a peu a qualsevol lloc, sense estrès
ni presses”. El mateix opina Víctor Catalán, que, com altres estudiants que van arribar a través del programa Erasmus, ha optat
per quedar-se a viure a Girona un cop finalitzat el període d’estudis a la UdG, perquè “és una ciutat agradable i dinàmica, on sem-
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pre hi ha coses a fer, i a més és petita, la qual cosa et permet anar
a peu o en bicicleta a tot arreu”. Tant en Víctor com la Magda
han viscut en pisos compartits amb altres estudiants que són d’aquí, i coincideixen a afirmar que, tret de les persones amb les
quals han conviscut, “aquí és bastant difícil fer amics, els catalans
són més tancats que la gent d’altres indrets de la Península i
tenen una mentalitat bastant freda”. Hi ha altres estudiants, en
canvi, que tot i haver estat a Girona durant deu mesos no entenen ni una sola paraula en català i que tornen a casa seva sense
saber quina és la realitat de Catalunya. Alguns viuen durant tota
l’estada en una residència o comparteixen pis amb altres estudiants estrangers, sense integrar-se a la vida de la ciutat.
Un canvi a la vida
Alguns estudiants que van venir d’Erasmus a Girona en anys
anteriors mantenen encara algun contacte amb la gent que van
conèixer aquí i amb els membres del Girona Meeting Point. No fa
gaire, per fires, van organitzar a Girona una trobada d’exErasmus i d’Erasmus que estudien aquí aquest any. Conserven un
bon record de la seva experiència a la nostra ciutat, dels amics
que van fer, dels seus companys, que, com ells, van viure amb
molta intensitat aquells mesos que van ser fora dels seus països.
I es retroben al lloc on es van conèixer. Segons l’Òscar, “quan han
acabat l’estada a Girona i tornen cap a casa, la majoria s’adonen
que l’experiència els ha marcat, que els ha canviat la vida, ja que
molts no havien sortit mai de casa, deixant per un temps la família, els amics, etc., i el viatge Erasmus representa tot un xoc per a
ells. Descobreixen un món”. Magda Kowala pensa que “molts
estudiants no es decideixen a anar d’Erasmus perquè tenen por
de començar una vida nova”. Acostumar-se a viure sense la família i sense els amics que té a Polònia ha estat el més difícil de la
seva estada a Girona, que continua fins al juny vinent. En general, durant la seva estada d’Erasmus, els estudiants van almenys
un cop al seu país per visitar la família.
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El primer impacte
D’entrada, l’estudiant arriba en un país que la majoria de les
vegades li és desconegut. Baixa de l’avió (o del cotxe, potser del
tren) carregat amb les maletes, sovint amb l’única seguretat que
la universitat on anirà a estudiar l’ha acceptat com a estudiant
d’intercanvi. Alguns s’han preocupat de buscar un lloc on allotjar-se, però molts quan arriben encara no saben on dormiran.
No saben quina mena de gent coneixeran, si tindran dificultats
amb l’idioma, on compraran el que necessitin, si podran treballar en cas que els calgui, com seran les classes, etc.
La Universitat de Girona, per al cas dels estudiants que vénen
d’altres països, via Erasmus o a través d’altres programes de
mobilitat, ofereix un servei d’acollida que inclou una sèrie d’informacions que seran útils als nouvinguts durant la seva estada
a la universitat i a la ciutat. Se’ls introdueix en la realitat que després aniran descobrint per ells mateixos.
Suport durant l’estada
Al llarg de la seva estada, se’ls poden plantejar problemes: acadèmics, socials, de relació, econòmics... Amb l’objectiu de
donar-los suport en aquest sentit va néixer ara fa uns cinc anys
l’associació Girona Meeting Point. La formen estudiants i exestudiants de la UdG que han passat per l’experiència Erasmus i
que, als països on van anar, van necessitar un suport d’aquest
tipus i van agrair de trobar-lo en una associació de les mateixes
característiques. Segons diu Maria Neicu, “els membres del
Girona Meeting Point sempre es cuiden molt de nosaltres i ens
donen l’oportunitat de conèixer coses que no podrem oblidar
d’aquesta ciutat”. Magda Kowala opina que “fan que l’estada
aquí sigui agradable, interessant, i plena d’imatges que ens
emportarem de record”.
Aquesta associació munta desinteressadament activitats culturals i d’oci per als estudiants estrangers que arriben a Girona, a
més d’orientar-los perquè la seva vida aquí sigui el més senzilla

La Universitat de Girona, per al cas dels
estudiants que vénen d’altres països,
tant via Erasmus o a través d’altres programes de mobilitat, ofereix un servei
d’acollida.

Com més diferències troben els
Erasmus entre la seva pròpia cultura i la
nostra, més interès posen a conèixernos.
possible. Òscar Vaquero en forma part des de la seva creació i
assegura que el seu paper és molt més important del que
podria semblar: “Els ajudem en cas que tinguin problemes, els
diem on poden comprar els productes a més bon preu, els
orientem sobre temes acadèmics, els donem un cop de mà en
cas que busquin feina...” Actuen com a element cohesionador
entre tots els estudiants estrangers que han vingut a parar a
Girona. I alhora fan ciutat i fan país: organitzen excursions i
participen en les que la Universitat munta conjuntament amb
les universitats de Tarragona i de Lleida, fan sopars de colla en
dates assenyalades, com ara per fires, per Nadal, etc.
Graus d’implicació
Hi ha estudiants que vénen a Girona només per tres o quatre
mesos, de manera que en principi no tenen gaire temps per
conèixer a fons la realitat que els envolta i l’Erasmus no els
marca tan intensament. Però tot depèn de la voluntat que hi
posa cadascú. I de vegades, com més diferències troben entre

la seva pròpia cultura i la nostra, més interès posen a conèixernos. Sang Dieu Ly, que només va ser a Girona durant quatre
mesos, va participar, a través del Servei de Llengües Modernes de
la UdG, en un tàndem lingüístic, i guiat per una gironina va descobrir molts aspectes de la ciutat i de Catalunya. A més va decidir-se a aprendre català. I ho va aconseguir. Bushra Jalil també va
participar en un tàndem i reconeix que ha assolit “un munt de
coneixements sobre la cultura i les tradicions catalanes que d’una
altra manera no hauria pogut obtenir”. La Bushra va quedar fascinada pels nostres costums, per la manera com celebrem els
esdeveniments nacionals... Una de les coses que més li va cridar
l’atenció, mentre vivia a Girona, va ser la celebració de la Diada
de Sant Jordi: “Jo vivia al carrer Argenteria i un matí vaig veure
que un munt de gent s’acostava al meu carrer i penjava un ninot
del meu edifici, i la gent se’l mirava i van fer festa tot el dia.” La
Bushra assegura que “Girona forma part dels meus millors
records i no l’oblidaré mai”.
Després d’haver viscut durant quatre mesos a Girona, Fahad Fazal
va triar la nostra universitat, d’entre tres, per fer la segona part
del màster VIBOT. Tot i la diferència cultural respecte del seu país
que va poder apreciar durant un total de vuit mesos, ha decidit
que aviat tornarà, perquè troba que “els carrers estrets, el riu
amb les seves cases de colors i l’antiga arquitectura de la ciutat
són realment encantadors”.
Magda Kowala ha trobat feina a Girona. Li feia falta perquè, com
els passa a molts, “la beca que tinc no és suficient per sobreviure”. L’ha ajudat el fet que sap parlar el català: “Al segon curs de
la carrera de Filologia Hispànica vaig haver de triar una segona
llengua a més del castellà i, d’entre el portuguès, el basc i el català, vaig apostar per aquest últim.” Diu que “Girona té molt d’encant, és preciosa, i es pot anar a peu a qualsevol lloc, sense estrès
ni presses”. El mateix opina Víctor Catalán, que, com altres estudiants que van arribar a través del programa Erasmus, ha optat
per quedar-se a viure a Girona un cop finalitzat el període d’estudis a la UdG, perquè “és una ciutat agradable i dinàmica, on sem-
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pre hi ha coses a fer, i a més és petita, la qual cosa et permet anar
a peu o en bicicleta a tot arreu”. Tant en Víctor com la Magda
han viscut en pisos compartits amb altres estudiants que són d’aquí, i coincideixen a afirmar que, tret de les persones amb les
quals han conviscut, “aquí és bastant difícil fer amics, els catalans
són més tancats que la gent d’altres indrets de la Península i
tenen una mentalitat bastant freda”. Hi ha altres estudiants, en
canvi, que tot i haver estat a Girona durant deu mesos no entenen ni una sola paraula en català i que tornen a casa seva sense
saber quina és la realitat de Catalunya. Alguns viuen durant tota
l’estada en una residència o comparteixen pis amb altres estudiants estrangers, sense integrar-se a la vida de la ciutat.
Un canvi a la vida
Alguns estudiants que van venir d’Erasmus a Girona en anys
anteriors mantenen encara algun contacte amb la gent que van
conèixer aquí i amb els membres del Girona Meeting Point. No fa
gaire, per fires, van organitzar a Girona una trobada d’exErasmus i d’Erasmus que estudien aquí aquest any. Conserven un
bon record de la seva experiència a la nostra ciutat, dels amics
que van fer, dels seus companys, que, com ells, van viure amb
molta intensitat aquells mesos que van ser fora dels seus països.
I es retroben al lloc on es van conèixer. Segons l’Òscar, “quan han
acabat l’estada a Girona i tornen cap a casa, la majoria s’adonen
que l’experiència els ha marcat, que els ha canviat la vida, ja que
molts no havien sortit mai de casa, deixant per un temps la família, els amics, etc., i el viatge Erasmus representa tot un xoc per a
ells. Descobreixen un món”. Magda Kowala pensa que “molts
estudiants no es decideixen a anar d’Erasmus perquè tenen por
de començar una vida nova”. Acostumar-se a viure sense la família i sense els amics que té a Polònia ha estat el més difícil de la
seva estada a Girona, que continua fins al juny vinent. En general, durant la seva estada d’Erasmus, els estudiants van almenys
un cop al seu país per visitar la família.

MARIA NEICU
Estudiant Erasmus
Estudis: Relacions Públiques
Període d’estudis a la UdG: 1r semestre de l’any acadèmic 2008/2009
És de: Romania
Actualment viu a: Girona

SANG DIEU LY
Estudiant Erasmus
Mundus
Estudis: màster en Visió i
Robòtica VIBOT
Període d’estudis a la
UdG: 2n semestre de
l’any acadèmic 2006/2007
És de: Vietnam
Actualment viu a:
Vietnam

BUSHRA JALIL
Estudiant Erasmus Mundus
Estudis: màster en Visió i Robòtica
VIBOT
Període d’estudis a la UdG: 2n
semestre de l’any acadèmic
2006/2007
És de: Pakistan
Actualment viu a: Pakistan

FAHAD FAZAL ELAHI
GURAYA
Estudiant Erasmus Mundus
Estudis: màster en Visió i
Robòtica VIBOT
Període d’estudis a la UdG:
2n semestre de l’any
acadèmic 2006/2007 i 2n
semestre del 2007/2008
És de: Pakistan
Actualment viu a: Pakistan

/33/

/32/

