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Belgium, Belgique, België?

Bèlgia és un país ben uriós. Tot i ser un país petit

(30.500 km2 i 11 milions d'habitants, una mia més petit

que Catalunya però amb uns 3 milions d'habitants més)

està molt dividit. La teoria és una mia ompliada: di-

verses omunitats lingüístiques i regions geogrà�ques que

no aaben de oinidir, adasuna amb el seu òrgan de

govern. A la pràtia és més fàil: el país està dividit en

dues grans regions: la franòfona Valònia i Flandes, la re-

gió �amena (on es parla neerlandès). A més a més hi ha

Brussel·les i una omunitat de parla alemanya molt petita

de la qual ningú parla.

Brussel·les és el or del país i potser l'únia osa que

el manté unit, perquè tothom la vol. Només un 10% de la

poblaió viu a la regió de Brussel·les, però un perentat-

ge molt més elevat hi treballa. A més a més, la presènia

d'organismes europeus fa augmentar el seu interès eonò-

mi. Tot i ser geogrà�ament al bell mig de Flandes, la

llengua dominant a Brusel·les és el franès, però s'hi parla

de tot, ja que el perentatge d'immigraió de països d'ar-

reu del món és de més del 31% (perentatge força elevat

per omparaió a una mia més del 10% en la totalitat

del país) i això sense omptar els treballadors de pas que

no estan registrats om a residents. Això fa de la apital

una iutat ulturalment molt diversa i amb molta vida.

Si Brussel·les és la nineta dels ulls del país, la regió

valona havia estat la regió més ria gràies a la mine-

ria. Però ara s'ha girat la truita i és Flandes la regió més

pròspera gràies al omerç i la indústria. Les desigual-

tats eonòmiques, sumades a les diferènies lingüístiques

i ulturals i a l'orientaió polítia, enara fan més difíil

l'entesa entre les dues grans regions. Però Bèlgia és un

país federal, o sigui que les regions tenen un nivell d'inde-

pendènia relativament elevat i a la pràtia tot sembla

estar doblement tripliat (per regió i per omunitat lin-

güístia). Com a onseqüènia, el país disposa d'un gran

nombre de tot, inloent-hi universitats i departaments de

físia.

Hi ha físia en aquest país?

Hi va haver un primer boom mediàti aquest estiu a au-

sa del bosó de Higgs (o bosó de Brout-Englert-Higgs om

els agradava anomenar-lo aquí) i un segon boom abans de

l'anuni del Premi Nobel 2012. Al món aadèmi se'n va

parlar més, però per a la resta de la poblaió va ser tan sols

una anèdota més que els de les notíies expliquen perquè

no tenen res més a dir o no volen fer-ho. Evidentment

que hi ha físia a Bèlgia. La físia és una de les iènies

fonamentals, ap país no se n'esapa! A Bèlgia hi ha dos

tipus prinipals d'ensenyament superior: les universitats i

les esoles superiors (no sempre del tot separades). A les

universitats, que tenen un sistema eduatiu omparable

al de les universitats atalanes (d'aord amb el pla Bolo-

nya), on s'obté un diploma de bahelor (grau de tres anys)

i després un màster aadèmi (dos anys). Per ontra, les

esoles superiors ofereixen uns estudis molt més tènis,

i s'hi obté un títol que anomenen bahelor tèni (enara

que algunes esoles també ofereixen algun diploma aa-

dèmi, �ns i tot de màster -sí, sembla que a Bèlgia els

agradi barrejar-ho tot-). Per exemple, es pot estudiar un

bahelor tèni per fer de professor de físia en esoles de

seundària. Molts estudiants opten pels diplomes tènis,

que ofereixen una sortida laboral més lara i uns estudis

molt apliats on la pràtia té un paper molt més impor-

tant que en els ursos pràtis de laboratori que es poden

fer en un urs universitari.

Però enara hi ha estudiants que trien la via aadèmi-

a, que permet aedir a posiions laborals de més respon-

sabilitat. La majoria de les universitats del país ofereixen

ensenyaments en iènies físiques, o sigui que el país dis-

posa d'un gran nombre de departaments de físia.

Una de les universitats més onegudes del país és la

universitat KULeuven. El programa de físia de grau i

màster és molt semblant al programa que ofereixen la

resta d'universitats del país o al programa de qualsevol

universitat atalana per a un grau de quatre anys. Hi ha

dues diferènies prinipals: una de petita, més ursos de

tipus àlul numèri i informàtia, i una de gran, el proje-

te de �nal de diploma, que permet a l'estudiant un primer
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