La Universitat,
un servei
públic
La revista Engega entrevista per primer cop la rectora
de la Universitat de Girona. Ens ha semblat que el
començament del segon mandat d’Anna Maria Geli
era un bon moment per copsar la seva percepció de
la Universitat, dels canvis experimentats en els últims
anys i de les perspectives de futur en els temes de
més actualitat i que afecten la institució.
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La rectora passa revista al procés de convergència
europea i analitza la implantació del Pla de Bolonya
en l’entorn gironí, alhora que dibuixa la necessitat de
figurar en el mapa universitari com una universitat
de primer rang, en la qual es compaginen les tasques
de docència adaptades a les noves formulacions i es
generen actius investigadors de gran nivell, d’acord
amb objectius científics i sempre pendents de
l’evolució de la societat. La rectora també fa repàs
de la situació econòmica i de la iniciativa que ha de
prendre la Universitat en temps de crisi com a motor
del país.

//

A més, Engega proposa de nou un debat (aquesta
vegada relacionat amb la traducció d’Utopia a càrrec
del professor Joan Manuel del Pozo) en què es
calibren diversos aspectes ideològics relacionats amb
l’ensenyament. I no ens oblidem, per descomptat,
del traçat de múltiples temes universitaris (de la
docència a la recerca i el desenvolupament) que
acaben de completar, en aquest número, un dibuix
del potencial de la UdG, a través d’investigacions
recents, de jornades i sessions acadèmiques i de
propostes de nous estudis universitaris.

