
ALUMNES DE L’IES PEDREGUER A SOFIA, BULGARIA.

L'IES de Pedreguer ha tancat, per fi, un curs escolar replet de mobilitats Erasmus+ amb la
quarta i última d'aquestes: la que ha tingut lloc a Sofia, Bulgària, des del 29 de maig al 4
de juny.  Dins del programa "Beautiful As Different", el tema tractat a l'institut St Kliment
Ohridski  de Sofia va ser el  de les polítiques per a millorar el benestar dels ciutadans;
polítiques com les d'igualtat, reciclatge i la preservació del medi ambient. Sis alumnes de
3r i 4t d'ESO i les professores Maite Salvà i Inma Soler van participar, i gaudir, de l'atractiu
intercanvi d'experiències i idees que una mobilitat Erasmus+ sempre representa.

El programa va començar amb el visionat d’un curtmetratge realitzat pels alumnes de l'IES
Pedreguer.  Aquest  prenia com a punt  de partida l'Agenda 2030 pel  Desenvolupament
Sostenible,  i  reivindicava  alguns  hàbits  saludables  i  accions  individuals  que  com  a
ciutadans podem posar en pràctica per a revertir la ruïna a la qual el nostre planeta es veu
abocat. Els curtmetratges dels altres països participants en la mobilitat també van ser molt
interessants: Itàlia es va centrar en la guerra a l’Ucraïna i les diferents polítiques que els
habitants de la UE podem fer servir per ajudar a la seua resolució; Letònia va incidir en la
importància que per a ells va tenir entrar a formar part de la Unió Europea l’any 2004,
mentre que els búlgars van dedicar el seu curtmetratge a la integració dels refugiats.  

A banda dels col·loquis que seguien als curtmetratges, el programa búlgar també incloïa
altres activitats com ara un taller de teatre i un de debat, sempre dins la tònica de discutir
les  diferents  polítiques que  es  poden  emprar  per  a millorar  la  vida  de  les  persones.



D'especial interés van ser també les visites a dos museus de Sofia:  el  Museu de les
Il·lusions i  el  Museu Etnogràfic,  on la  delegació de l'IES Pedreguer,  acompanyats per
l’alumnat amfitrió, va poder conéixer amb detall la història i cultura d'un país de vegades
desconegut per nosaltres. 

Finalment, l’institut búlgar va organitzar una interessant excursió a la ciutat de Plovdiv, al
sud  de  Bulgària.  Aquesta  localitat,  fundada  pel  pare  d'Alexandre  el  Gran,  va  ser
anomenada Ciutat Europea de la Cultura el 2019 i és considerada com una de les ciutats
més antigues d'Europa. Açò es veu atestat per la gran quantitat de vestigis romans, com
ara el teatre o el circ, que els participants a la mobilitat van poder visitar. 

Sens dubte, l'alumnat participant guardarà aquesta experiència en un lloc privilegiat de la
seua  memòria.  Ha  sigut  un  viatge  on  han  aprés,  intercanviat  projectes  i  compartit
impressions amb altres adolescents que, com ells, estan convertint-se en adults en una
Unió  Europea  canviant  i,  on  cada  vegada més,  es  requerirà  la  seua participació  per
fomentar l'empatia, l’agermanament i el respecte entre els diversos països que la formen.


