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Recerca 
i més recerca
Engega dedica aquest segon número en paper (la vuitena
entrega de la revista) a uns quants exemples notables de la
recerca que es fa a la Universitat de Girona. No hi és tota, la
recerca (per descomptat), perquè el cabal de la UdG és molt
elevat, impossible de dibuixar en un espai tan reduït. Però sí
que es tracta d'una mostra significativa. En d'altres números
d'Engega ja hem divulgat part del potencial investigador, una
tasca en la qual incidirem encara més en el futur. Com va dir la
rectora en el discurs d'inauguració del curs 2008-2009, “és
imprescindible que prenguem consciència de la importància
absolutament estratègica de la recerca. Se'ns exigeix que donem
resposta a una pregunta crucial: què volem ser? Quin lloc vol
ocupar la Universitat de Girona? La fortalesa de la recerca és
determinant per a la resposta que hi donem”. 

Engega parla de recerca en molts àmbits: en humanitats, cièn-
cies socials, ciències experimentals, tecnologia i ciències de la
vida, i també dóna la veu a joveníssims recercadors, amb l'afany
de concretar l'esforç de relació entre la Universitat i l'educació
secundària. Fem un repàs a molts dels ítems que la Universitat
de Girona pot aportar en el seu actiu investigador. Al mateix
temps, demostrem la capacitat de la universitat per intervenir en
debats plenament actuals, a partir de la multiplicitat d'interessos
que acull. 

Aquest número d'Engega no intenta reflectir de manera exhaus-
tiva la realitat investigadora de la Universitat de Girona. Els
departaments, els centres i grups de recerca, els instituts, són
múltiples i diversos. Però sí que, a partir del tast que oferim,
transmetem aquesta imatge de fortalesa, que és certa i compro-
vable i que potser té el seu referent més immediat en la inaugu-
ració de l'edifici Giroemprèn al Parc Científic i Tecnològic. 

Una recerca implicada en la societat, transmissora de coneixe-
ments i generadora d'impulsos socials i econòmics. Una recerca
que ens acosta a una resposta contundent. La Universitat de
Girona vol ser, és, una universitat moderna, capdavantera,
il·lusionant. 
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