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ESTADA LINGÜÍSTICA D’ESTIU A BARCELONA  

 

El termini de sol·licitud d’inscripció a l’edició 2014 de l’Estada lingüística d’estiu a Barcelona publicitat al 

web de l’Institut Ramon Llull ha estat del 20 de març al 4 de maig. Un cop finalitzat aquest termini, 

únicament s’han presentat 25 sol·licituds de participació. El fet que moltes universitats allarguin les 

vacances de Setmana Santa, que enguany s’ha escaigut la segona quinzena d’abril, combinat amb el pont 

del Primer de Maig, ha estat la causa que gran part del termini de sol·licitud d’inscripció transcorregués 

en període no lectiu, motiu pel qual la informació potser no ha pogut arribar als destinataris finals, els 

estudiants, per part del professorat.  

 

D’acord amb els criteris de valoració, totes les persones que han presentat la sol·licitud d’inscripció en el 

termini esmentat han estat seleccionades per participar-hi i són les següents:  

 

Xesús Manuel Amado Reino 
María Guadalupe Begazo Melgar 
Sylvie Bielen 
Tijana Colovic 
Mina Draskovic 
Maria Filatova 
Marie Hronkova 
Anastasia Lavrentyeva 
Jelena Manojlovic 
Virginia Marrón Guareño 
Cortney Miller 
Héctor Peña Omaña 
Jiri Pesek 
Blanka Poláaková 
Elena Ponomareva 
Victoria Popova 
Annkathrin Rieck 
Joseph Riopelle 
Sumit Saurav 
Mariia Savushkina 
Katarzyna Sawicka 
Helena Seeger 
Evgenia Stoykova 
Suzana Subotic 
Andrii Syrovets 

 

En el cas de la Universitat de Belgrad, el nombre de sol·licituds acceptades supera en una el nombre 

màxim de participants d’una mateixa universitat publicitat al web de l’Institut Ramon Llull, però ateses les 

circumstàncies de poca de concurrència es decideix acceptar-les totes quatre. 
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Les persones seleccionades per participar a l’Estada lingüística d’estiu a Barcelona hauran de formalitzar 

la inscripció amb el pagament de 300 € per transferència bancària en concepte de matrícula, fent-hi 

constar el nom i el cognom del 15 al 31 de maig de 2014. 

 

Amb la intenció de cobrir les 15 places vacants i sense que això perjudiqui el dret a participar a l’Estada 

lingüística d’estiu de Barcelona de les persones que han presentat la seva sol·licitud en el termini 

inicialment establert, s’obre un nou termini entre els dies 6 i 20 de maig en què s’ofereixin aquestes 15 

places en les mateixes condicions i d’acord amb els criteris de selecció publicitats al web de l’Institut 

Ramon Llull. El termini d’inscripció i pagament per a les persones seleccionades per a cobrir aquestes 15 

places vacants serà del 21 i al 31 de maig. 

 

 

 

 

 

Andreu Bosch i Rodoreda 

Director de l’Àrea de Llengua i Universitats 

Barcelona,  5 de maig de 2014 

 

 

 


