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Enfortiment
de la Universitat
La Universitat de Girona continua treballant en el projecte de 
Campus Internacional Pirineus-Mediterrània: Sostenibilitat Tu-
rística, Aigua i Recerca Avançada, amb la finalitat, conjunta-
ment amb la Universitat de les Illes Balears, d’internacionalitzar 
el talent i d’aconseguir un reconeixement a l’excel·lència do-
cent i de recerca. En aquest sentit, un recent ajut de 1’16 mi-
lions d’euros del Ministeri d’Educació, dedicat al subprograma 
d’Enfortiment, consolida les expectatives de la nostra institució.

Com sempre, Engega es fa ressò de les notícies que contribuei-
xen a conformar un panorama de futur de la UdG i que, al ma-
teix temps, certifiquen la seva vitalitat. Més enllà de l’esment 
del projecte citat, Engega ofereix una informació dinàmica i 
atractiva de l’oferta de màsters oficials en els cinc àmbits en 
què s’estructuren. Així mateix, i per copsar les relacions entre 
el món empresarial i l’universitari, l’entrevista amb el director 
d’Universia és prou il·lustrativa del camp a córrer que hi ha a 
tots nivells.

En un altre ordre de coses, l’entrega número 18 d’Engega se 
centra en millores de l’equipament universitari, com la rehabi-
litació de la capella de la Mare de Déu del Roser, a l’església de 
Sant Domènec, un espai on s’han desenvolupat les conferènci-
es plenàries d’Univest’11, un congrés de primer nivell a l’entorn 
del món de l’educació i les noves responsabilitats d’aprenentat-
ge, amb una assistència de més de 400 experts d’arreu. 

Altres punts d’interès de la nostra publicació se centren en tre-
balls duts a terme pel professorat de la UdG (com ara l’estudi 
sobre la ràdio feta per dones a la Girona del segle XX), en noves 
ofertes de serveis (com el centre Babel, amb recursos lingüístics 
per a la comunitat universitària), o en vies d’inserció en el món 
laboral (com l’experiència de la Fundació Àstrid). I no oblidem 
un acostament intens a diverses línies d’investigació, relaciona-
des amb Dret i Biologia, i la relació del nou model d’educació 
científica –el projecte europeu Pollen– promogut per la UdG i 
l’Ajuntament de Girona. 

A part de les notícies desenvolupades amb més brevetat, cal 
fer esment de les pàgines que dediquem a les tesis llegides a la 
Universitat de Girona. Tant el gruix com la qualitat de la recer-
ca, també reafirmen i donen sentit al CEI que esmentàvem al 
començament.
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