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ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS DE

CIENCIES DE LA SALUT

SARA GRAELL 1 SOLE

Presidenta de 1'Associaci6 d'Estudiants de Ciencies de la Salut

L'Associacio d'Estudiants de Ciencies de la Salut (AECS) is una associacio

apolitica, aconfessional i sense anim de lucre que agrupa estudiants i llicen-

ciats recents de les ciencies de la salut en l'ambit de les terres de Ilengua i de
cultura catalanes.

L'AECS ha estat vinculada, des dels seus inicis, al man dels professionals

a travts de 1'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears, com

a una de les seves seixanta-vuit Societats actuals, i amb presencia a la seva

Junta de Govern. Aixi, tots els socis de IAECS esdevenen, de fet, socis agregats

de l'Academia, i poden gaudir dels avantatges que aquesta entitat els pot
oferir.

Durant la seva llarga historia (ja es centenaria!), LAECS ha estat sempre
fidel a les linies que configuren els sous objectius generals:

• Aprofundir en el coneixement de la realitat del seu ambit territorial,
donant suport al desenvolupament cultural, cientific i social de les seves
comarques, regions i paisos, i col•laborant amb les entitats i associacions que
treballen per a la potenciacio de la salut i la qualitat cientifica i educativa de les
esmentades arees geografiques.

• Fomentar la col•laboracio amb altres associacions i societats de fora de
1'ambit que li es propi, representant-lo com una entitat diferenciada.

• Aglutinar els estudiants i postgraduats recents de les ciencies de la salut,
relacionant-los entre ells i amb els professionals de les diferents disciplines,
buscant la interdisciplinarietat en tots els projectes de l'associacio, encaminats
a millorar la formacia humana i cientifica d'aquells.

• Fornentar i divulgar activitats culturals i cientffiques i oferir serveis als
estudiants i postgraduats recents de ciencies de la salut.

• lrnpulsar i donar suport a totes les activitats de l'Academia de Ciencies
Mediques de Catalunya i de Balears, i de la Societat Andorrana de Ciencies.

• Les Seccions Territorials son la base constitutiva de LAECS i es on es duen
a terme la major part de les activitats de I'associacio organitzant cursos,
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conferencies , taules rodones, xerrades , sessions cliniques, actes culturals de

tota mena i totes aquelles accions que els socis vulguin proposar . Les Seccions

Territorials que conformen l'AECS son : Alacant , Andorra , l'Anoia , Balears,

Barcelona, la Carrotxa, Girona, Lleida, Reus, Valencia i el Valles Occidental.

De fet, quan ens fem socis de l'AECS, ho fem de la Seccio Territorial a que

ens sentim mes vinculats , i el fet de pertanyer - ne a una ens permet assistir a

qualsevol de les activitats de qualsevol altra Secci6 , Grup de Treball ( GT), o de

l'Academia de Ciencies Mediques.

Per aquelles activitats que pel seu abast no poden ser portades a terme per

una Seccio Territorial , ens hem organitzat en diferents Crups de Treball:

Educacio , Intercanvis , Recerca, Salut Publica i Tercer Mon i els projectes que

desenvolupen son:

• El CT d' Educacio organitza xerrades sobre sortides professionals de les

Ciencies de la Salut, grups de discussi6 sobre els curriculums, etc.

• El CT d' Intercanvis concedeix beques per a practiques cliniques de

medicina , farmacia i odontologia a hospitals universitaris estrangers.

• El GT de Recerca organitza « activitats electives", que son intercanvis de

recerca a departaments d'universitats estrangeres , i assessora tots els estudi-

ants que volen dedicar -se a la recerca en el seu futur professional.

• El CT de Salut Publica prepara carnpanyes de prevenci6 i informaci6

sobre sida, embarassos no desitjats , i altres temps d'interes. Tambe realitza

activitats en el camp de la tercera eclat i del quart mon.

• El CT del Tercer Mon ens ofereix la possibilitat d'accedir a camps de

treball d ' ajut at tercer mon en materia de Sanitat.

Per tant , I'AECS es un espai on es possible creixer humanament i cientifi-

cament des d'un vessant obert i sensible a la realitat de cada moment. Un

temps a les porter del futur laboral , en contacte directe amb els professionals

de les ciencies de la salut.


