Primera edició
del Campus Prebat
Dotze estudiants de quart d’ESO van participar en la Primera edició del Campus Prebat
que, a tall de prova pilot, es va dur a terme la darrera setmana de juny. Durant quatre
dies els estudiants van conèixer els Campus de la UdG i van participar en diferents activitats. La UdG, com ja ha fet en quatre edicions del Jove Campus de Recerca, ha posat
en marxa el Campus Prebat amb la intenció d’enfortir els lligams amb l’ensenyament
secundari.

L’oportunitat de formar-se i d’investigar a banda i banda de la frontera:
L’Euroinstitut Català Transfronterer (EiCT)
L’Euroinstitut Català Transfronterer s’encarrega de la formació transfronterera, amb periodicitat mensual, a diferents municipis de l’Espai
Català Transfronterer (Perpinyà, Figueres, El Voló, Girona,...). Aquestes sessions, que també es poden seguir a través de videoconferència,
s’adrecen a professionals del sector públic i privat, agents socioeconòmics, estudiants, administració pública, desocupat, etc. professional
interessats a adquirir competències i desenvolupar-se en un context transfronterer. S’analitzen diverses circumstàncies, des de la perspectiva de
l’organització políticoadministrativa de França i Espanya, per tal de superar les dificultats en l’establiment de vincles i l’elaboració de projectes
en comú.
L’EiCT encara fa un pas més i dóna suport a la recerca, i és en aquest context, per exemple, que Mathieu Lexa podrà esdevenir el primer
doctorant UPVD –UdG en presentar una tesi transfronterera. Lexa investiga sobre els intercanvis transfronterers entre els llibreters i altres
professionals del Departament dels Pirineus Orientals i Catalunya al segle XIX, un període controvertit que destaca per la gran quantitat de
documentació que es conserva als arxius.
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Nom: Euroinstitut Català Transfronterer (EiCT)
Socis: Universitat de Perpinyà via Domitia (cap de fila) i Universitat de
Girona
Data de creació: 1 de març de 2010
Lloc: Espai Català Transfronterer, format pels 447 municipis de Girona
i Pirineus Orientals.
Pressupost: 637.638 euros
Serveis: formació, assessorament en projectes, centre de documentació,
recerca aplicada.
Finançament: 60% Programa europeu de cooperació transfronterera
Espanya-França-Andorra (POCTEFA). Fons FEDER.
Responsables: Géraldine Caprani, directora, i Josep Anguera, director
adjunt

Adreces: Casa dels Països Catalans (Chemin de la Passió Vella,
Perpinyà) i despatx 5 de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials (Campus de Montilivi Girona)
Adreces electròniques: info@euroinstitut-cat.eu
directora@euroinstitut-cat.eu
Web: www.euroinstitut-cat.eu
Properes formacions
Divendres, 18 de novembre de 2011
Ordenació del territori en un context transfronterer.
Lloc: Universitat de Girona.
Dimarts, 13 de desembre de 2011
La gestió dels espais naturals en un context transfronterer.
Lloc: Universitat de Perpinyà

