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COMUNICAT DE LA FEDERACIO  ERASMUS 
STUDENT NETWORK ESPANYA 

 

Erasmus Student Network és l’organització d’estudiants més gran d’Europa, fundada l’any 1989 per a 

recolzar i desenvolupar els programes d’intercanvi d’estudiants. ESN és una organització sense ànim de 

lucre present a 500 Institucions d’Educació Superior en 38 països i compta amb 15.000 voluntaris oferint 

servei a 200.000 estudiants internacionals. La missió d’ESN és representar els estudiants internacionals a 

nivell local, nacional i europeu i advocar per a una millora de les condicions de la mobilitat d’estudiants i 

el voluntariat. ESN ofereix, en estreta col·laboració amb les universitats, les Agències Nacionals d’Erasmus 

i la Comissió Europea, oportunitats per al desenvolupament cultural i personal sota el principi de 

“Students Helping Students”.  

 

Des que es va produir l’accident, dotze representants de les seccions locals d’ESN a Barcelona que 

organitzaven el viatge (ESN UB, UAB, UPC i UPF) i de la Junta Directiva d’ESN Espanya s’han desplaçat a 

Tortosa procedents de Barcelona, València i Almeria. Aquests companys han estat col·laborant 

estretament amb els Mossos d’Esquadra en la identificació de les víctimes i oferint suport als afectats. La 

prioritat de l’Erasmus Student Network ha sigut la de col·laborar amb la policia, les autoritats i les 

universitats afectades, especialment la Universitat de Barcelona.  

 

La Federació Erasmus Student Network Espanya voldria agrair de nou als voluntaris i als serveis 

d’emergència la seva ràpida actuació en aquestes tristes circumstàncies, així com a tots els membres de 

la nostra xarxa que ens han mostrat la seva solidaritat des d’arreu d’Europa. A més, també volem agrair a 

la Universitat de Barcelona la seva col·laboració en aquestes circumstàncies desafortunades.  

 

Enviem de nou tot el nostre suport i afecte a tots els afectats en aquests moments de dolor i donem les 

nostres condolències als familiars i amics de les víctimes.  
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