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IMPRESSIONS
La meua estada a Algèria ha estat una grata experiència en tots els aspectes,
tant en el camp professional com en el personal.
Durant el mes de novembre, quatre estudiants de diverses universitats de la
Xarxa Vives d’Universitats hem tingut l’oportunitat de formar part del Programa
Algèria Universitats.
La meua ciutat d’acollida ha estat Tlemcen, situada a l’Oest d’Algèria i a uns
140 Km d’Orà. El principal objectiu acadèmic ha sigut col·laborar, treballar i
aprendre juntament amb el departament de Matemàtiques de la Universitat de
Abou Bekr Belkaid, més concretament elaborant una memòria sobre “La
importància de la Modelització Matemàtica en la Biologia (Dinàmica de
Poblacions i Epidemiologia)”. El meu tutor assignat fos M. Boumediene
Abdellaoui qui em va dirigir la memòria on s’intenta reflectir que les
Matemàtiques, presents en qualsevol ciència, estan adquirint darrerament
importància en la Biologia i la Medicina moderna. Les Matemàtiques poden
aportar molt a la Biologia i al mateix temps es poden beneficiar mútuament. Es
pot observar com el desenvolupament de grans àrees de les Matemàtiques en
el segle XX s’ha vist en gran mesura estimulat i a voltes dirigit per la necessitats
de comprendre fenòmens biològics rellevants.
Durant la meua estada en la Universitat, diàriament, pels matins hi anava a
classes del “Màster en Matemàtiques: Sistemes Dinàmics i Aplicacions”. En les
hores lliures i part de la tarda estava al departament de Matemàtiques
treballant en la recerca per a l’elaboració de la memòria.
A nivell personal, vaig tenir l’oportunitat de conèixer la seua cultura, els seus
costums i el seu dia a dia. És gent meravellosa i afectuosa.
A més a més, he d’agrair l’Anaïs, la meva companya en aquest increïble viatge
que ha participat en la beca d’Arqueologia. Com que ella ha estat treballant en
la Carta Arqueològica de Tlemcen, atès que en l’any 2011 Tlemcen és Capital
Islàmica, he tingut la sort de poder anar alguna vegada amb ella i el seu
company de treball a visitar algunes mesquites i assabentar-me millor de la
història d’aquesta ciutat.
També voldria agrair la possibilitat d’haver participat en aquesta beca del
Programa Algèria Universitats a Tlemcen i a tota la gent que he conegut durant
la meva estada. Persones que ens han ajudat en tot allò que hem necessitat.
Personalment crec que s’ha complit un dels objectius principals d’aquesta beca
respecte a la sensibilització i l’intercanvi acadèmic i cultural entre la gent d’allà i
nosaltres. S’ha creat un vincle en què per damunt de tot ha prevalgut el
respecte i l’amistat.
Ha estat una experiència inoblidable que espere poder repetir aviat i que
recomane a tothom.
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