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Balanç
d'una època
Aquest Engega que teniu entre les mans és, d’alguna
manera, una entrega especial. Pel seu contingut i pel
que significa de balanç de tota una època. Al llarg de
vuit anys –des de 2005 a 2013– la doctora Anna Maria
Geli, catedràtica de Didàctica de les Ciències, ha estat
rectora de la Universitat de Girona. Dos mandats que han
vingut marcats per fites decisives, com ara la implantació
de l’Espai Europeu d’Educació Superior o, a nivell intern,
per la concessió del Campus d’Excel·lència e-MTA.
També per circumstàncies econòmiques que han afectat
molt el desenvolupament de qualsevol política. La crisi
generalitzada del país també s’ha reflectit en la Universitat
i en el seu govern, un assumpte que, com tants d’altres,
és analitzat en l’extensa entrevista a la rectora que Engega
publica juntament amb un resum de les dades de l'Impacte
2013.
El número 24 d’Engega també ens parla de la inauguració
del curs acadèmic de les universitats catalans, dut a terme
a Girona el mes de setembre; de les activitats relacionades
amb la divulgació i promoció de la recerca, adreçades als
infants; de la proposta d’art contemporani que acull la UdG
i, entre d’altres, dels congressos que s’han fet a Girona en
els últims mesos.
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Així mateix, es destaquen les figures d’Anna Veiga,
investigadora en reproducció, i de l’eminent sociòleg
Zygmunt Bauman, convidat de prestigi de la Càtedra
Ferrater Mora.

