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Aquesta entrega d’Engega ressalta d’una manera especial dos esdeveniments molt significatius de la vida universitària. Un, habitual, la inauguració de curs. Un altre,
més extraordinari, la concessió del títol Honoris Causa.
En el primer cas, cal destacar el fet que la inauguració
d’enguany s’hagi dut a terme a Figueres, amb un doble
vessant: la voluntat solidària amb els afectats pels focs del
mes de juliol i la visualització del compromís de la UdG
amb el territori. Aquest és un tret estratègic de la Universitat de Girona que es confirma amb l’aparició de dues
noves càtedres, la que es dedica a Joan Vinyoli, relacionada amb la poesia i amb la implicació de Santa Coloma de
Farners; i la que rep el nom de Walter Benjamin, amb la
participació dels ajuntaments de Portbou i La Jonquera,
estretament implicada amb la recerca filosòfica i sobre la
memòria històrica.
Pel que fa als títols d’Honoris Causa, hom va homenatjar els professors Havel –químic– i Steiner –pensador
i escriptor–, dos representants de camps temàtics ben
diferents, relacionats amb Girona a través de les seves
estades i de la seva implicació intel·lectual.
Engega proposa dues entrevistes d’una gran intensitat:
una reflexió del doctor Ramon Lapiedra, exrector de la
Universitat de València i protagonista de la lliçó inaugural,
sobre el paper que la universitat ha de interpretar avui
dia; i un aprofundiment en la tasca científica del doctor
Emili Montesinos, recent premi Narcís Monturiol.
Així mateix, hi podem trobar reportatges sobre investigacions relacionades amb la química i la medicina, i sobre
la igualtat de gènere, al mateix temps que es destaca la
proposta de màsters de la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació.
Tot plegat amb el rerefons de la constatació de com
una universitat de mida mitjana pot excel·lit en molts diferents camps del coneixement i la transferència.
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