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Inici de curs

En aquesta entrega d’Engega hem volgut apostar per la con-

tenció. Com sabeu, la revista es publica en format electrònic 

i, sempre que les circumstàncies ho permeten, en fem també 

una versió en paper. Hem reduït el nombre de pàgines, però no 

pas la qualitat del producte que volem oferir. En el número que 

teniu entre mans hem volgut donar una especial rellevància a 

dues circumstàncies que afecten de manera directa el present 

i l’esdevenidor de la UdG. I ho hem fet a través de sengles 

entrevistes a la persona que inaugura el curs 2011-2012 i al 

nou alcalde de Girona. En el primer cas, el magistrat del Tribu-

nal Superior de Justícia de Catalunya, Carles Cruz, dissecciona 

l’estat actual de la justícia i parla de les relacions entre el món 

jurídic i la universitat. 

Carles Puigdemont, alcalde de Girona, aporta un punt de vis-

ta molt interessant sobre la presència de la UdG en la societat 

i sobre la consideració de Girona com a ciutat universitària, en 

un context creixent de mútua col·laboració, de sinèrgia entre 

les institucions, just quan la UdG és a punt de complir vint anys 

d'existència.

De la resta de materials d’Engega, destaquem la presència de 

la Universitat de Girona en l’entorn de secundària, amb inicia-

tives com la Prebat o la Nit de la Recerca, en un afany cert de 

divulgar la ciència i el coneixement entre els futurs estudiants 

universitaris. L’any de la Química ha tingut, en aquest sentit, un 

protagonisme evident en les campanyes més recents. 

Més enllà d’altres informacions puntuals, i que ens parlen 

d’agroalimentació o paisatgisme, Engega es clou amb una 

nova entrevista, ara amb la responsable del Museu de Ceret, 

tot parlant de la importància de la col·laboració transfrontere-

ra, un dels objectius prioritaris de la UdG en un futur immediat. 
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