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Joensuu és una petita ciutat finlandesa de poc més de cinquanta mil habitants a la riba 
del Pielisjoki. Kaunas és una ciutat del centre de Lituània que és motor econòmic del seu 
país. Izmir, avui a Turquia, és coneguda per ser la pàtria d’Homer. Tots tres llocs, malgrat 
que distants, tenen en comú que han estat la destinació d’estudiants de la UdG. No són 
totes les destinacions a les quals ha anat la nostra gent, en són moltes més, però són tres 
exemples dels viatges que, relacionats amb els estudis, emprenen els que estudien a la 
Universitat de Girona.

Viatge d’estudis

Amb aquest curs ja van sis cops que Josep Vilà porta 
els seus estudiants de Geografia a Joensuu. Allà es 
fixen en el paisatge i la seva evolució en el temps. 
El viatge, que ha durat una setmana, s’emmarca 
en un intensive programm, en què han compartit 
experiències amb estudiants finlandesos que, abans, 
havien visitat Girona. Vila, professor de Geografia i 
director de l’Institut de Medi Ambient, fa èmfasi 
en l’experiència vital que representa un intercanvi 
que, «a mida que passi el temps, més valoraran els 
estudiants». Del paisatge finlandès, als estudiants 
els ha sorprès més d’un aspecte. Un d’ells és la mida 
dels boscos i la dispersió dels nuclis habitats, la qual 
cosa «feia que les distàncies semblessin molt grans», 
explica la Judit. I devien ser prou grans perquè la 
Roser pensava que eren «a la fi del món». L’Andreu 
va observar que no semblava que tinguessin gaires 
miraments amb el paisatge, potser perquè són «molt 
pocs i per això no els preocupa gaire com ocupen 
el territori». Com a geògrafs, els que han viatjat a 
Joensuu creuen que tenen una manera peculiar de 
veure el món, d’observar els conflictes socials o del 
paisatge. «Els geògrafs som gent polivalent», diu 
en Pau. Aquests estudiants coincideixen que els 
universitaris finlandesos tenen un nivell d’anglès 
excel·lent, tot i que, pel carrer, la resta de la gent no 
el té tan bo. La televisió hi deu tenir alguna cosa a 

veure perquè emet les pel·lícules en versió original 
subtitulada. El que més els ha cridat l’atenció són els 
problemes que una part important de la població té 
amb l’alcohol. «Joensuu, un dissabte al vespre, és 
plena de joves borratxos», diuen. De tota manera, la 
Laura matisa que les diferències entre ells i nosaltres 
són tan grans que és impossible fer comparacions.
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Dues setmanes és el temps que han estat sis estudiants de la 
Facultat de Dret a Kaunas, Lituània, per participar en un grup 
d’estudi internacional. L’expedició ha format part, també, 
d’un intensive programm. Des de la Facultat es considera que 
les experiències d’internacionalització són «molt positives i 
ajuden els estudiants a tenir presents altres realitats». L’objectiu 
del viatge ha estat elaborar un treball i presentar-lo davant 
un tribunal format per professors de totes les universitats 
participants. Els treballs es referien a la implementació de 
l’Estratègia de Lisboa pel creixement i l’ocupació a la Unió 
Europea. Francina Esteve i Mariona Illamola han dirigit els 
treballs dels estudiants de la UdG. Com que el procés era 
competitiu hi va haver resultats. En aquest cas, han estat 
favorables als nostres representants perquè, d’una banda, 
l’equip en què participava Marina Carré va ser el que va 
obtenir la valoració més alta amb «How to start a small and 
medium enterprise», i de l’altra, Alexandre Casadevall va rebre 
la menció Millor Estudiant pel treball individual i per l’actitud 
participativa en totes les sessions impartides pels professors 
participants en el projecte europeu. En el transcurs de les dues 
setmanes que han estat a Kaunas, a més, es van constituir 
uns equips transnacionals d’estudiants que van comparar els 
diferents escenaris que es donen a Espanya, Holanda, Bèlgica, 
Itàlia, Alemanya, Lituània i Finlàndia. Els resultats del treball en 
equip contenen un seguit de conclusions i recomanacions que 
se sotmeten a la Comissió Europea.

Diuen que Izmir va ser la pàtria d’Homer. I Milet, la de Tales. 
Per a un grup d’estudiants de cinquè de Filosofia haver 
viatjat a la pàtria dels filòsofs grecs els ha semblat, diuen, 
«el tancament d’un cicle en el moment que acabem la 
carrera». Hi han anat amb Jörg Zimmer, professor d’Estètica 
i Teoria de les Arts, que considera que la seva feina no 
consisteix només a transmetre coneixements, sinó també 
«a interessar-me pels estudiants i les seves inquietuds». 
Zimmer ha pogut comprovar que en determinats moments 
del viatge, els estudiants s’emocionaven. Va passar, per 
exemple, la primera nit que van ser a Dídim, quan després 
d’un feixuc viatge amb autobús i un sopar acompanyat de 
música tradicional van decidir anar al temple. «A nosaltres, 
estudiants de filosofia, ens va semblar que ens posàvem al 
lloc dels filòsofs», explica la Cristina, una de les integrants 
del grup. Expliquen que els va sorprendre trobar les ruïnes 
dels temples enmig del no-res, com abandonades. «Era 
com recular dos mil anys per compartir un mateix paisatge, 
el mateix mar que ells van mirar», insisteix la Cristina. Per al 
Marc, un altre dels estudiants viatgers, el fet d’haver-hi anat 
després d’haver estudiat, per exemple, Heràclit «té alguna 
cosa que sense haver-lo estudiat no la tindria». Després 
de visitar Pirenne, Milet, Dídim o Izmir, el grup va arribar a 
Istanbul. Allà van veure que a la ciutat turística els autòctons 
no tenien problemes per «astillar els guiris». Els van 
sorprendre, també, els contrastos entre uns barris d’aspecte 
europeu i uns altres de diferents, en què tot sembla vell 
i una mica tronat. Estudiants i professor comparteixen la 
impressió que un viatge com aquest és un comiat d’estudis 
excepcional.
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