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Un nou curs
Ha començat un nou curs, que destaca per la total implantació 
dels estudis de grau a tots els centres docents de la Universitat 
de Girona. La culminació del procés d’integració a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior ve acompanyat del projecte 
segurament més ambiciós de la UdG en els últims anys. Es 
tracta de la construcció de la proposta per accedir al Campus 
d’Excel·lència Internacional que s’ha presentat conjuntament 
amb la Universitat de les Illes Balears a l’entorn de dos eixos 
bàsics: la sostenibilitat turística i l’aigua, amb el fonament 
explícit de la Investigació Avançada a través de la potencialitat 
dels grups i instituts de recerca d’ambdues institucions. Una 
proposta que té un altre pilar, el del Pol transfronterer de 
Recerca i Ensenyament Superior que s’ha fet fet públic a 
primers d’octubre i en el qual hi participem conjuntament amb 
la UiB i les universitats de Lleida, Perpinyà i París VI. 

Quan tingueu aquesta revista a les mans ja s’haurà decidit si 
Girona accedeix al CEI. Des d’Engega ens fem ressò del procés 
que ens ha menat a aquesta fita. Com diu el vicerector Garcia-
Gil en el seu article, la labor que ha dut a terme la UdG és 
un exercici d’introspecció que, siguin quins siguin els resultats, 
haurà servit per reflexionar sobre el panorama que s’obre a 
les universitats en el futur. S’han definit unes singularitats i 
s’han establerts uns paràmetres clars, un dibuix acurat de les 
potencialitats de la institució. 

Engega té la vocació de contribuir a ressaltar els actius de la 
Universitat de Girona. I és per això que, número rere número, 
volem mostrar les capacitats, les vàlues, els progressos de la 
UdG, les accions que du a terme en tot el territori i a nivell 
internacional. Aquesta entrega n’és un bon exemple. En la línia 
de construir plegats una Universitat excel·lent, arrelada i amb 
projecció. 
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