EDITORIAL

VINE A LA UdG AMB BUS

Medicina a la UdG
La implantació dels estudis de Medicina a
Girona és, segurament, una de les notícies més
transcendentals que ha viscut la Universitat de
Girona en els darrers anys. No solament pel que
significa de pas endavant en l’assumpció d’una
titulació que demana tot un munt de requeriments tècnics i que implica un ajustament de les
polítiques docents, sinó perquè Medicina és,
alhora, un motor econòmic que afecta molts
agents socials i moltes directrius de gestió d’un
tema tan cabdal com el de la salut.
Des del punt de vista estrictament universitari,
la implantació dels estudis de Medicina és el
reconeixement a molts anys d’esforços, sempre
encaminats a aconseguir un tipus de docència
propera, d’alta qualitat i amb un enfocament
innovador. Al mateix temps, ens parla de la
necessitat que té la societat gironina de tenir la
UdG com a punt de referència, alhora que la
UdG és conscient que la seva capacitat d’acció
seria reduïda si no comptés amb el suport decidit i entusiasta dels professionals del sector i de
les institucions i organismes implicats. Medicina
és un projecte gironí d’abast nacional, amb la
col·laboració i participació de metges de prestigi reconegut que s’hi incorporen i hi aporten
la complicitat de les facultats de Medicina més
capdavanteres del país.

Targeta "A la UdG amb bus": aconsegueix-la ara!
Nous avantatges per al curs 2007-2008
Utilitzar el bus per arribar als campus de la UdG és senzill i còmode. El seu ús permet alliberar espai de campus que es pot destinar a altres
usos diferents al de l’aparcament de cotxes privats, i fa que les persones que l’utilitzen estalviïn temps i diners, a més de reduir la contribució
personal en emissions de CO2.
Ara, si estudies a la UdG, per només 80 euros pots aconseguir un abonament vàlid per a tots els desplaçaments del curs 2007-2008 (380
viatges, fins a 4 diaris, del 12/9/07 al 15/9/08). La targeta "A la UdG amb bus" és de caràcter personal i intransferible, i és vàlida per a totes
les línies urbanes de TMG SA.
Si estàs interessat/da a adquirir la targeta, entra a la pestanya de Novetats de La meva UdG i fes clic a "A la UdG amb bus".
Més informació al web de l'Oficina Verda de la Universitat de Girona: http://www.udg.edu/ov/

Com s’esmenta en el reportatge central d’aquest número, “tenir una Facultat de Medicina
repercuteix de manera directa en la qualitat i
quantitat del teixit sanitari del territori”.
Aquest és l’objectiu i la voluntat de tots plegats.
ENGEGA continua amb la idea de mostrar la
visió universitària de temes que interessen a la
societat, alhora que es fa ressò de les iniciatives
pròpies de la UdG en el camp de la docència i la
investigació. En aquesta entrega, destaquem,
entre d’altres, el reconeixement a la trajectòria
de la professora emèrita M. Antònia Canals, el
dossier sobre la Biblioteca i el projecte del jaciment del “castellum” de Sant Julià de Ramis.
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