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NEWSLETTER No 5 

Joint Short Staff Training Event (JSSTE) – Nicosia, Cyprus 

Els equips associats del projecte TNP es van reunir a la JSSTE prevista a 

Larnaca, 03-09, juny de 2018. El diumenge, 03 de juny, es va determinar com un dia 

per arribar i acollir socis a la ciutat de Larnaca. El dilluns 04, els socis es van traslladar 

amb autobús a la Universitat Europea de Xipre (EUC) a la capital de Nicòsia. Els 

participants del projecte van treballar junts segons el calendari de JSSTE (resum de 

les sortides i de les tasques dels propers dies). L'equip de Xipre va presentar la sortida 

01 - Parts generals i sanitàries EDO / Tempate. Després de dinar, els equips de socis 

van treballar al producte 02 - Informe d'estudi (fitxers de text i fulls de treball), l'equip 

de Xipre va presentar el qüestionari per a la seva validació. El programa nocturn va 

incloure un sopar relacionat amb un esdeveniment cultural: espectacle de dansa grega 

al poble de Leivadeia, Larnaca. 

 

 

El dimarts tots els participants van anar amb autobús a visitar l'hospital de Larnaca / 

Talasemia i després veure Halla Sultan Tekke i l'església de St Lázaro. El programa de 
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la tarda es va dedicar a la visita dels serveis d’atenció primària i de salut mental i de 

turisme per la ciutat a peu. 

Durant el programa de dimecres de dimecres, els socis es van traslladar de nou a EUC, 

Nicòsia, i van passar el temps de treball a la sortida 03: fulletons; després de dinar es 

tractava de la sortida 02 - Gravacions de vídeo. El sopar conjunt es va organitzar al 

restaurant tradicional (al castell medieval). 

Dijous al matí, els participants van anar en autobús al castell Kolossi, Limassol i al lloc 

arqueològic Kourion situat a la costa xipriota. Van visitar el port antic de Limassol, 

ruïnes del grec Kourion, un amfiteatre original i excavacions. La visita turística es va 

acabar amb una visita al poble tradicional de Lefkara. 

Divendres, un últim dia de reunió, els equips del projecte treballaven en les sortides 

del 04 (Diccionari) entre les 9 i les 12 hores. Després de dinar, els socis van parlar de 

tasques per a la propera reunió, van avaluar les tasques de reunió i van rebre els 

certificats de participació. Els socis van tornar a casa el dissabte. 
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PROJECT MEETING TNP – NICOSIA, JUNE 09-12, NICOSIA 

TROBADA DE PROJECTES TNP - NICOSIA, 09-12 DE JUNY, NICOSIA 
 
Els participants en una reunió del projecte van arribar el dissabte 9 de juny. La 
reunió del diumenge es va celebrar a EUC, Nicòsia. El programa del matí es va 
centrar en qüestions financeres i en la sessió conjunta del pla de difusió. Cada soci 
va presentar l'estratègia de difusió, l'estratègia de verificació de la producció 2. Els 
socis txecs van establir les condicions per a la propera reunió a Turquia. Tots els 
socis van signar el contracte d'autoria. A la tarda es van dur a terme reunions 
separades dels equips associats segons el calendari previst. Es va informar als socis 
sobre la preparació d’un document conjunt sobre la protecció de dades personals 
segons la legislació de la UE (GDPR). El document es publicarà al lloc web del 
projecte. 
El dilluns, els participants van visitar l’Hospital General de Nicosia. Després de 
l'excursió, els socis van resoldre conjuntament les condicions de mobilitat dels 
estudiants i van avaluar el període des de l'última reunió. El dimarts, els socis del 
projecte van deixar Xipre. 
La propera reunió té lloc a Esmirna / Turquia, a la tardor de 2018. 
  
A Nicosia,  TNP Badalona 
 

  

 


