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Avui ens toca parlar (encara que sigui breument) de nosaltres mateixos. De fet, però parlem de la Universitat com
a conjunt, perquè el premi que el Col·legi de periodistes i
la Diputació de Girona han atorgat a la revista Engega, el
Carles Rahola de comunicació institucional, no solament
reconeix la tasca desenvolupada per la publicació que reflecteix el dia a dia de la UdG sinó que certifica un fet molt
més important: l’interès que desperta entre la ciutadania
l’actualitat de la Universitat de Girona, dels seus professors, dels seus diversos col·lectius. Un premi d’aquestes
característiques és una alegria però també un esperó per
continuar en la línia que Engega es va traçar des del començament: posar a l’abast de tothom la feina que du a
terme la UdG en molt diversos àmbits.
En aquesta entrega dediquem un ampli dossier al lliurament de doctorats Honoris Causa a tres de les figures
més destacades de la historiografia catalana. L’homenatge als doctors Fontana, Garrabou i Nadal s’expandeix en
aquests pàgines de la revista gràcies a unes entrevistes
personals i a una aproximació a la seva idea d’Universitat.
Així mateix, Engega planteja espais dedicats als màsters
que proposa la UdG i a la vitalitat dels investigadors emmarcats en el programa de suport a la recerca Ramon y
Cajal, un exponent de l’excel·lència universitària. I no oblidem un pou d’on extraiem moltes de les fites que assoleix
la UdG, com és el cas de les tesis doctorals: publiquem un
estudi d’un impacte notable en la realitat gironina com és
el que reflexiona sobre l’ordenació de l’espai litoral català.
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Així mateix, ens fem ressò de la presa de possessió de la
Dra. Rosa Núria Aleixandre com a presidenta del Consell
Social, de les activitats de l’any internacional de l’Estadística i de les atractives propostes de l’Escola d’Escriptura
que, conjuntament amb el CC la Mercè, obrirà les seves
aules el proper curs.

