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Un món 
que creix
Aquesta entrega d’Engega comença amb un resum a grans 
trets de l’evolució de la implantació dels graus a la UdG, un 
dels reptes més importants de la docència en els últims anys. 

S’hi plantegen problemes i s’hi esmenten les fites aconsegui-
des fins al moment, amb una referència a la nova consideració 
que tenen els màsters. Tot plegat s’emmarca en una reflexió 
profunda de la Universitat sobre la seva situació estratègica en 
un futur immediat, necessàriament lligat a l’aposta pel Campus 
d’Excel·lència Internacional Pirineus-Mediterrània i la seva vo-
cació transfronterera, amb especial esment de les línies mestres 
que informen el projecte. 

Però Engega planteja moltes altres qüestions, lligades amb les 
implicacions socials de la Universitat de Girona, amb les sor-
tides professionals dels estudiants, amb la implantació de les 
càtedres i dels grups de recerca en el territori, amb la voluntat 
d’incidir en la millora de les condicions de vida dels ciutadans, 
amb reflexions teòriques de profunditat epistemològica. O amb 
avenços en el camp de la salut: és l’esment a la revolucionària 
tècnica de la plastinació, que rep un tractament especial en 
aquest número. Una eina pedagògica al servei de la docència. 
Engega també exposa els pensaments del president del Consell 
Social en uns dies on són a primera plana de tots els mitjans 
les diverses formulacions sobre com ha de ser el futur govern 
universitari i quin paper ha de tenir la societat en l’estructura 
universitària. Al mateix temps, un acostament a la figura dels 
dos recents honoris causa  ens ajuda a entendre els perquès de 
la seva incorporació al claustre de la UdG i les seves motivacions 
personals i professionals. 

A la portada, hem optat per reproduir la imatge de la UdG 
al Saló Futura. A partir de la iconografia d'Alícia en el País de 
les Meravelles, hem apostat per oferir un "món que creixerà" 
(your world will grow), amb la idea que els màsters són justa-
ment una eina per ampliar les perspectives de futur dels estu-
diants.
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