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Deu 
números: la 
consolidació 
d’Engega 

Engega arriba al número 10, i aquesta és, per a nosaltres, 
una dada significativa i simbòlica. El que havia començat 
com un projecte humil, amb voluntat de servei a la 
comunitat universitària, ha esdevingut, gràcies a l’esforç 
d’aquesta mateixa comunitat, un mitja de comunicació 
eficaç i dinàmic que compleix, a hores d’ara, una bona 
part dels seus objectius inicials: donar a conèixer la 
investigació que es fa a la UdG i el dia a dia de la pràctica 
docent, establir lligams entre els diferents agents de 
l’activitat universitària i oferir a la societat una informació 
fefaent sobre una Universitat implantada en el territori. 

Aquest número, amb el suport decidit del Consell Social, 
consolida l’aposta per Engega amb el to habitual de la 
revista. És a dir, una exposició àmplia de tot el que és 
universitat, una agenda variada, pluridisciplinària, que 
posa l’enfocament en múltiples àrees d’interès. 

Hi parlem de la labor catalogadora de la Biblioteca, dels 
mestres de la República, dels deu anys del Servei de 
Llengües Modernes, de les aplicacions de la química i 
la ciència bàsica a la indústria, de les activitats del nou 
fòrum de debat de la Butaca Casademont, de les activitats 
d’estudiants i de llibres que s’ofereixen per al proper Sant 
Jordi, del paisatge i la salut, de la cooperació universitària 
més enllà de les fronteres, de la psicologia i el capital 
social, de les fotos submarines, dels sistemes de reg, de la 
cooperació amb el Sàhara, de l’arquitectura noucentista. 
I de molts temes més que reblen el clau d’una revista que 
vol ser atractiva justament perquè presenta d’una manera 
planera, sintètica i entenedora la multiplicitat de la UdG. 
Una oferta que també es concreta en la Jornada de Portes 
Obertes i en esdeveniments com el Saló Estudia, o d’altres 
certàmens en els quals es posa de manifest el potencial 
educatiu i formatiu de la Universitat de Girona.
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