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Arribada 

La opció més lògica sol ser pensar en agafar un vol des de Barcelona cap a Copenhague, però 

aquesta opció acaba resultant molt cara. Des de l’experiència, recomanaria agafar un vol Girona-

Billund, amb la companyia Ryanair. La diferència de preus és bastant considerable. Un cop a 

Dinamarca, si sou a Copenhague hi ha un tren directe cap a Horsens des de l’aeroport mateix. Si 

sou a Billund, podeu agafar un bus directe a Horsens, o bé fer la combinació Billund-Vejle (bus) i 

Vejle-Horsens (tren). Pels rookies, Vejle es pronuncia “Baile”. Per saber quins busos i trens surten 

i a quina hora podeu fer servir una pàgina web molt útil en qualsevol viatge dins de Dinamarca: 

www.rejseplanen.dk. Un altre aspecte important és fer-se la targeta Wildcard. La podeu demanar 

per internet des de casa, i gràcies a això us estalviareu la meitat del cost de cada viatge. Un cop a 

Horsens, feu cap a l’estació de trens i busos. Allà heu d’agafar el bus 1 o 2, i baixar a la parada on 

digui VIA University. 

Idioma i costums 

Ben aviat notareu que els danesos tenen un nivell d’anglès molt alt. Us recomano portar un bon 

nivell d’anglès al arribar allà. L’experiència em diu que els que arriben pitjor preparats són els 

espanyols. Feu trencar l’estadística ;) Als danesos els encanta ajudar sempre que puguin, per 

tant, no us sentiu cohibits a l’hora de preguntar-los qualsevol cosa. Si han de donar indicacions, o 

les donaran exactes o no us les donaran. Convindria també tenir apreses algunes parauletes en 

danès, encara que només sigui de “postureo”. Els danesos agraeixen que intentis aprendre el seu 

idioma. Avançat el curs, l’ajuntament organitza un curset gratuït de danès al centre de Horsens, 

és una bona oportunitat per aprendre l’idioma, més si vius al centre de la ciutat. 

Residència 

Us parlaran de Drosselbo. Té dos zones de residència: Student Village (SV) i Kamjatka (Kam). Si 

viviu a SV, esteu a 2 minuts de la universitat. Zona molt recomanable en temps d’hivern, on no 

voldreu recórrer-vos mitja ciutat a les 8 del matí mentre neva. SV resulta més car a final de mes 

(uns 450 €/mes), però les comoditats són millors. Per banda, Kam és al centre de la ciutat, i ho 

tindreu tot més a mà, excepte la universitat. Kam surt més barat a final de mes però les 

comoditats estan més antiquades. Tot i això, Kam disposa d’un gimnàs per als residents que no 

està gens malament. A SV, si voleu gimnàs, la universitat n’organitza un que està just davant de 

la uni, però no és gratuït, acaba sortint per unes 600 corones (80 €), que valen pels 5 mesos. 

Aquest gimnàs no té màquines, i gairebé cap pesa, està més centrat en activitats que organitzen 

els propis estudiants. Recomano “insane training” si voleu posar-vos en forma. Tan si sou a Kam 

com a SV, segurament necessitareu comprar una bicicleta, que és el mitjà de transport més útil a 

Horsens. Recomano que sigueu ràpids intentant aconseguir-ne una, perquè s’esgoten ben aviat. 

La millor forma de fer-ho és entrant al grup de Facebook “Erasmus Horsens 201X/201X”, 

depenent de l’any que hi aneu. Allà els alumnes que marxen venent els estris que ja no 

necessiten a un preu raonable. 

http://www.rejseplanen.dk/


 

 

Tot i això, jo no recomanaria anar amb Drosselbo. Són molt poc permissius i a la mínima intenten 

extreure tots els diners possibles de tu. Hi ha una residència al cantó de SV que és diu Teknisk. 

Tots els Erasmus que es queden un semestre més, trien aquella opció. També hi ha l’opció de 

viure en pisos compartits. Tot això també ho podeu trobar al grup de Facebook. 

La universitat 

Un cop arribeu, la universitat s’encarrega de pràcticament tota la burocràcia. Us portaran els 

responsables de l’ajuntament per a que us feu la nacionalitat danesa, us crearan la targeta 

d’estudiant, amb la qual podreu imprimir i entrar a la universitat a totes hores. La universitat 

disposa de diverses àrees d’estudi, molt útils per als treballs en grup, que és el que més fareu 

allà. Les classes a Dinamarca són més “light”. Es valora molt més el teu treball continuat, i 

t’emportaràs molta feina per casa. Això no vol dir que et puguis saltar les classes. Tot i que teoria 

no se’n dona molta, és important saber què has de fer al treball i com has de fer-ho. Els 

professors, a més a més, són molt propers i s’oferiran a ajudar-te a la mínima. 

Oci 

Horsens és un poble gran. Molta extensió, poca densitat de població. Durant l’estiu podeu anar a 

la petita platja de la zona del càmping. Al centre, hi trobareu el carrer peatonal més ample 

d’Europa, així com els bars o pubs per sortir de nit. Són 3 comptats, però tranquils que no us 

avorrireu. Hi ha una organització a la universitat que es diu DSR, que sempre organitzen festes o 

viatges, i realment cada setmana tens alguna cosa nova a fer. A més d’això, teniu l’ambient 

Erasmus. Si viviu a prop de la resta d’estudiants Erasmus, estareu entretinguts tot el dia. I si us 

avorriu de Horsens, cap problema. Aarhus, la segona ciutat més gran de Dinamarca, està a 30 

minuts en tren, i aquesta sí que és una ciutat amb més moviment. 

 

 

 


