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El programa Erasmus fa 35 anys
Per celebrar el 35è aniversari [ 

 de l’emblemàtic programa https://erasmus-plus.ec.europa.eu/event/erasmus-35-years-35-experiences ]
, el dimarts 20 de setembre de 2022 el vicepresidentErasmus+ [ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es ]

Margaritis Schinas i la comissària Mariya Gabriel es reuniran amb trenta-cinc participants i antics participants
d’Erasmus+ i amb representants del grup fundador del programa. L’acte honrarà els èxits d’un programa pel
qual d’ençà de la seva creació el 1987 han passat tretze milions de persones.

Abans de l’acte, el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis , ha declarat:Schinas
«Erasmus+ és un exemple d’èxit que fa 35 anys que dura i que ha proporcionat oportunitats que han canviat la
vida de milions de persones. No se m’acut cap exemple més bo i més convincent de què vol dir concretament
“l’estil de vida europeu”. Tinc moltes ganes de poder parlar amb els participants de les seves experiències i
també amb els fundadors del programa, que van sembrar la llavor d’aquest gran programa ara fa més de trenta

.»anys

La comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya , ha declarat: «Gabriel El
programa Erasmus+ és una autèntica història d’èxit europea. Les xifres ho diuen tot: a hores d’ara, gairebé
tretze milions de participants han pogut estudiar, treballar o formar-se en un altre país. Cada any més de 600
000 europeus aprofiten les oportunitats que ofereix Erasmus+. I en acabat tots ens diuen el mateix: que el
programa els ha canviat la vida. Des que es va crear el 1987, Erasmus+ forma noves generacions d’europeus
educats, formats i compromesos que estan connectats per sobre de les fronteres. I això és sens dubte un motiu

.»de celebració

Al llarg dels anys, s'han produït canvis destacats al programa Erasmus+: el programa s'ha anat modernitzant,
ampliant i obrint contínuament a països que no en formaven part als inicis. El programa, que va començar amb
la participació de només 3.000 estudiants universitaris, ofereix ara possibilitats de cooperació i mobilitat per a
alumnes i professors d'educació escolar, la formació professional, l'ensenyament superior i l'educació d'adults,
així com projectes per a aprenents, joves, treballadors a l'àmbit de la joventut i fins i tot (a partir del 2023)
entrenadors esportius. Gràcies a aquesta ampliació de l'àmbit geogràfic i sectorial, el 2021, malgrat els
problemes per la situació sanitària, es van desplaçar més de 615.000 persones en el marc del programa. El
2014, el nom va canviar Erasmus+ per marcar així l'ampliació del programa a tots els àmbits educatius, així com
a la joventut i l'esport. Erasmus+ ofereix possibilitats a persones de totes les edats de descobrir altres països
mitjançant una àmplia gamma d'organitzacions participants.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí [ 
/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/Celebracion-de-los-35-anos-del-programa-Erasmus.pdf ]
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