Universitat
de Girona: clau
de volta del futur
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La Universitat de Girona és una de les poques universitats catalanes
sense dèficit, en un escenari de crisi que obliga a fer ajustaments perquè són necessaris i perquè, com a primera entitat gironina, la UdG té
un deure de responsabilitat envers el territori. La qualitat en la docència i en la recerca, ha de quedar clar, no se’n ressentiran.

Engega. Revista de la Universitat de Girona
Edita: Universitat de Girona
Coordina: Josep M. Fonalleras
Equip de redacció: Carles Gorini i Francesc Ten
Fotografia: Autors corresponents
Maquetació i il·lustracions: Marc Vicens
(Servei de Publicacions)
Producció: Servei de Publicacions
ISSN: 1988-3161
Dipòsit legal: Gi-835-2008
Amb el suport del Consell Social de la UdG
Consell editorial: Comissió de Publicacions de
la Universitat de Girona
BY
La revista ENGEGA no es fa responsable de les
opinions expressades en els articles signats.
Publicacions
Pl. Sant Domènec, 3
17071 Girona
Tel. 972 41 80 99
Edifici Les Àligues
www.udg.edu/publicacions
publicacions@udg.edu

Gairebé deu milions d’euros menys que en l’exercici anteriors seran
els diners que deixarà de rebre la Universitat de Girona. Equivalen a
la desena part del seu pressupost. Són molts de diners, és cert, però,
perquè no representin un tràngol, es confia en una gestió que ha
aconseguit fer de la UdG una universitat sense dèficit i una de les
menys endeutades de Catalunya.
Les xifres que provenen del nombre de matriculats demostren que
l’interès per venir a estudiar a la nostra universitat no para de créixer.
L'increment de demandes de matrícula en els dos últims cursos acadèmics representa un total acumulat del 13%. Són dades de creixement
importants que es coneixen en un any en què hem sabut, també, que
la UdG se situa al capdavant en nombre de tesis doctorals llegides
en anglès, que ocupa el tercer lloc de l’Estat en qualitat global de la
recerca, segons la FECYT, i que ha assolit la marca Campus d’Excel·lència Internacional.
És justament aquí on fa incidència aquesta entrega d’ENGEGA. En
la realitat del CEI, conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears,
en la seva conjunció d’interessos públics i privats, en la capacitat de
generar riquesa i progrés, i en les perspectives que se’ns obren, com
a Universitat, amb aquesta empenta decisiva que aposta pel desenvolupament sostenible, el turisme i l’aigua com a factors que han de
dinamitzar el conjunt universitari. El CEI representa la instauració d'un
ecosistema d'innovació que ha de donar pas a un nou model d'universitat, un repte de primer ordre per a la UdG.
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Una gestió acurada i un clar atractiu acadèmic són dues característiques que han estat aconseguides a la vegada que es conservava la
idea d’una universitat propera i molt oberta, atenta a les necessitats de
cada moment i de cada persona. I si ara els temps exigeixen austeritat
i eficiència, centres com la UdG han de ser capaços d’emprendre les
reformes que calgui. I que aquestes reformes es facin tenint present
la transferència a tota hora i sense desatendre l’excel·lència en la docència i la recerca. Aquesta és la Universitat del Girona del futur que
dibuixa el Campus d’Excel·lència Internacional.

