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Universitats receptores d’Erasmus
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El programa
Erasmus:

el gran èxit
d’Europa

grama pioner, que té un pressupost
de 460 milions d’euros anuals. Mal-
grat la crisi, el programa Erasmus
no ha patit retallades de Brussel·les,
tot i que els diners que rep cada
alumne han disminuït lleugera-
ment perquè ha augmentat el nom-
bre total d’estudiants. El pressupost
per al curs actual ha augmentat un
2% respecte al curs 2010-2011.

“El programa Erasmus és un dels
èxits més importants de la Unió Eu-
ropea, les xifres parlen per si soles
i serien encara més elevades si ha-
guéssim tingut prou recursos per
fer front a la demanda”, va assegu-
rar ahir la comissària europea
d’Educació, Androulla Vassiliou.
Brussel·les aspira a incrementar en-
cara més el nombre d’europeus que
participen en el programa amb un
augment del 70% el pressupost per
al període 2014-2020.

La crisi tampoc no ha aturat en
els últims anys l’increment d’alum-
nes universitaris que opten per anar
d’Erasmus, tot i que la beca no per-
met, en la majoria dels casos, ni pa-
gar l’allotjament. L’ajut que rep ca-
da alumne varia d’un estat membre

Uns 2,5 milions d’universitaris
s’hi han acollit des del 1987

a un altre. I, en el cas d’Espanya, va-
ria també segons les comunitats au-
tònomes, perquè els governs auto-
nòmics complementen amb més o
menys diners els que arriben de
Brussel·les. Segons càlculs de la Co-
missió Europea, la mitjana europea
és de 230 euros mensuals, tot i que
la mitjana espanyola és substancial-
ment inferior (133 euros).

El català no és una barrera
Entre les universitats dels 32 paï-
sos que hi participen –a més a més
dels de la Unió Europea, també hi
ha Croàcia, Islàndia, Liechtenstein,
Noruega i Turquia–, dues de valen-
cianes i una de catalana figuren en-
tre les deu més populars, fet que de-
mostra que la llengua catalana no és
una barrera per als estudiants es-
trangers a l’hora d’escollir destí. En
el rànquing d’universitats que acu-
llen més alumnes, la Universitat de
València (UVEG) ocupa la segona
posició, amb 1.693 estudiants Eras-
mus, mentre que la Politècnica de
València (UPV) ocupa la sisena po-
sició del rànquing, amb 1.500 alum-
nes estrangers.

UNIVERSITATS

El programa Erasmus continua
sent molt llaminer per als univer-
sitaris. Des del 1987 més de 2,5 mi-
lions de joves han cursat estudis
superiors a l’estranger gràcies a les
beques europees.

LAIA FORÈS
BRUSSEL·LES

Han passat 25 anys d’ençà que els
primers estudiants comunitaris
van marxar a l’estranger a fer un se-
mestre o un curs sencer a una uni-
versitat europea gràcies al progra-
ma Erasmus. Durant el curs 1987-
1988 només hi van participar 3.244
alumnes de tot Europa. Un quart de
segle després, estudiar amb una be-
ca de mobilitat universitària Eras-
mus s’ha convertit en una experi-
ència inoblidable que cada any
atreu més joves. En el curs passat,
uns 231.000 alumnes universitaris
–una xifra rècord– van obtenir una
beca Erasmus.

El nombre d’estudiants s’ha mul-
tiplicat espectacularment. En total,
2,5 milions de joves han pogut estu-
diar a l’estranger gràcies a un pro-

“Em va canviar la vida”
finançar la seva estada d’un any
a Escòcia. “Vivia en una residèn-
cia d’estudiants on no hi havia
cap espanyol”, recorda Martí-
nez. Tot i això, no va estar gaire
temps sense parlar en castellà.
“El quart dia d’anar a la univer-
sitat vaig conèixer el Miquel i
allà va començar la nostra rela-
ció”, explica. Però aquest “regal”
no va ser l’única experiència po-
sitiva. L’Erasmus també li va
servir per conèixer un país i una
cultura diferents. “Abans ens re-
lacionàvem més amb la gent na-
diua. Ara hi ha massa estudiants
que marxen d’Erasmus i es cre-
en grups d’estrangers”, apunta
Martínez. “La integració és el
més bonic de tot plegat”, afegeix.
ARNAU NADEU

CRISTINA MARTÍNEZ

Amb una beca de 20.000 pesse-
tes al mes de la Universitat de
Màlaga –120 euros d’ara–, Mar-
tínez va necessitar l’ajuda dels
pares i va haver de treballar de
cambrera i de servei de neteja en
un centre de gent gran per poder“

Cristina Martínez va néixer a
Màlaga fa 33 anys i va estudiar
filologia anglesa. Avui viu a Bar-
celona amb Miquel Alabern, té
una filla i és professora de caste-
llà per a estrangers. “L’Erasmus
em va canviar la vida”, afirma.

Després de superar els tres
primers cursos de la carrera,
Martínez es va decidir inscriure
en aquest projecte de mobilitat
internacional. Era l’any 1999 i la
destinació escollida va ser Aber-
deen, una ciutat del nord d’Escò-
cia a prop d’Edimburg. Martínez
encara recorda els nervis de
marxar de casa en una època en
què “no hi havia ni mòbils ni cor-
reu electrònic”. Però aquesta no
era l’única complicació. Econò-
micament tampoc no va ser fàcil.
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Rigau recomana
posposar la matrícula
de les escoles bressol

enbreu

La retallada, pendent del pla d’ajust
El preu de l’escola bressol pujarà segur el pròxim curs,
falta saber quant. Els ajuntaments estan pendents de
conèixer la subvenció del Govern (que podria passar de
1.800 a 1.000 euros per plaça). La consellera d’Ense-
nyament, Irene Rigau, diu que la xifra dependrà del pla
d’ajust de l’Estat, que obliga a retallar 1.500 milions en
sanitat i educació. Rigau va recomanar als municipis
que “posposin” el procés de preinscripció i matricula-
ció fins que se sàpiga quin serà l’ajut, ja que la quota
dels pares dependrà de l’abast de la retallada.

Un terç de llars de Barcelona, en vaga
Els tres dies de vaga a les escoles bressol de Barcelo-
na van arrencar ahir amb una trentena de centres atu-
rats (dels 92 que hi ha a la ciutat). Els convocants par-
laven de 31 llars d’infants en vaga i l’Ajuntament de 28.
En tot cas, un terç del servei i un terç de la plantilla es
van sumar a la vaga, en protesta per la decisió del con-
sistori d’augmentar el nombre d’alumnes per aula, re-
duir les hores de suport i externalitzar la gestió de les
tres noves escoles bressol que obriran al setembre.

“Ser o no ser un model referent”
“És una aposta ideològica: si Barcelona vol seguir man-
tenint el seu model referent de qualitat o no”. Així re-
sumia la directora de La Llar (Horta), Elisa Palau, les me-
sures de l’Ajuntament. El centre està aquests tres dies
en serveis mínims (4 mestres de 8) i dos pares els aju-
den amb la canalla: menys de la meitat que un dia nor-
mal. La majoria de pares no han portat els nens al cen-
tre i els que ho han fet explicaven que no tenien alter-
nativa, però que estaven molt d’acord amb la protesta.

SÒNIA SÁNCHEZ ❊ BARCELONA

A l’escola bressol La Llar, a Horta, hi havia ahir 29 nens
dels 63 habituals. Estava en serveis mínims. C. CALDERER

DESTINS MÉS POPULARS
Una classe a la Universitat de

Barcelona, que figura en la
tretzena posició en el rànquing
de preferències dels estudiants

Erasmus. MANOLO GARCÍA

De les catalanes, la més ben situ-
ada és la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), que ocupa el desè
lloc, mentre que la Universitat de
Barcelona (UB) ocupa la tretzena
posició. En el rànquing, que recull
les 100 universitats que reben més
alumnes Erasmus, també n’hi ha
dues més de catalanes: la Politècni-
ca de Catalunya (UPC), en el 23è
lloc, i la Pompeu Fabra (UPF), que
se situa en la posició 78. La Univer-
sitat d’Alacant (UA) també figura
entre les universitats més deman-
dades pels alumnes (17è lloc).

Espanya, destí preferit
Per als Erasmus, el destí preferit per
estudiar un semestre o un curs sen-
cer és Espanya. El curs passat, un
16% dels estudiants van triar una
universitat espanyola. De les deu
universitats que acullen més alum-
nes Erasmus, set són de l’Estat. La
que té més èxit és la Universitat de
Granada, que ocupa des de fa anys el
primer lloc del rànquing. En segon
lloc, els destins preferits són Fran-
ça i el Regne Unit. A més a més, Es-
panya és l’estat membre amb més

universitaris que participen en el
programa Erasmus en centres
estrangers d’educació superior
(uns 36.000).

Les beques Erasmus van néi-
xer ara fa un quart de segle. El
que va començar com un progra-
ma de mobilitat d’estudiants
s’ha convertit en una eina més
àmplia que ofereix beques tam-
bé a professors i a personal uni-
versitari, així com estades a em-
preses per a estudiants. Des del
2004, també hi ha la versió in-
ternacional, coneguda amb el
nom d’Erasmus Mundus, dirigit
especialment a alumnes de màs-
ters i doctorats.

El programa de mobilitat més
conegut entre els universitaris
europeus va ser batejat amb el
nom del filòsof, teòleg i humanis-
ta Erasme de Rotterdam (1466-
1536), contemporani de la Refor-
ma. Va viure i va treballar a dife-
rents regions europees, i va de-
fensar el coneixement i la riquesa
que poden aportar les experièn-
cies viscudes en altres paï-
sos.e

“És un viatge que no s’acaba”
SÍLVIA GIMÉNEZ

despeses de la seva vida parisen-
ca. “Trobar pis va ser el més
complicat de tot”, recorda. Per
sort, un familiar llunyà francès
la va avalar i va poder llogar l’es-
tudi. “De residències no n’hi ha
gaires i compartir pis no s’acos-”

Sílvia Giménez té 24 anys i en fa
dos que va marxar a París a cur-
sar l’últim curs de la carrera de
ciències polítiques. A més
d’aprendre francès i de conèixer
una nova ciutat, l’Erasmus li va
servir per “obrir la ment”.

Giménez va arribar a París
amb la beca del mateix projecte,
una de la Generalitat, l’ajuda
dels pares i alguns estalvis. Tot
plegat, uns 300 euros al mes.
“Les beques són una trampa
perquè depenent d’on vagis no
t’ajuden gaire”, afirma. En una
ciutat cara com la capital fran-
cesa, Giménez va haver de de-
manar una altra beca del govern
francès i treballar de cambrera
per poder pagar els 600 euros de
lloguer d’un petit estudi i les

tuma a fer com aquí”, explica
Giménez. Ara bé, les compli-
cacions econòmiques “van
pagar la pena”.

L’estada a París li va per-
metre conèixer gent d’arreu
d’Europa i assumir responsa-
bilitats que no tenia a Barce-
lona. “L’Erasmus és com un
viatge que no s’acaba”, afir-
ma. L’estudiant va tenir clar
des d’un principi que no es
volia limitar al grup d’estran-
gers de la classe, un repte que
no va ser fàcil. “Ets un Eras-
mus i costa sortir del con-
text”, assegura. Giménez va
aconseguir relacionar-se amb
francesos i va acabar compar-
tint “la seva manera de pen-
sar”. ARNAU NADEU

Xifres de rècord per al
programa europeu de
beques universitàries

Les dades

231.000
Són els alumnes que van obtenir
una beca Erasmus el curs passat

El programa va obtenir en l’últim
curs acadèmic un rècord d’estudi-
ants becats: 231.000. La primera
promoció (1987-88) va captar
3.244 universitaris.

8,5%
És l’increment d’alumnes
Erasmus respecte a l’any anterior

La Comissió Europea va detallar
ahir que, tot i la crisi, el nombre
d’universitaris que van acollir-se al
programa Erasmus va créixer un
8,5% durant el curs 2010-11 en com-
paració amb l’exercici anterior.


