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Nou rector
a la UdG

De la mateixa manera que l’anterior lliurament d’Engega con-

tenia una entrevista amb la doctora Anna Maria Geli, rectora 

de la UdG entre 2005 i 2013, aquest número ofereix un extens 

diàleg amb el nou rector de la Universitat, el doctor Sergi Bonet. 

Després d’haver guanyat les eleccions amb un 70% dels vots 

ponderats –un resultat que avala a bastament la seva candida-

tura, en uns comicis amb una alta participació–, el catedràtic de 

Biologia cel·lular fa, en aquestes pàgines, un repàs de la situa-

ció actual i de les perspectives de futur de la institució, amb un 

esment especial a la internacionalització i a la consolidació de 

l’autonomia de la UdG davant dels reptes a què ha de fer front.  

A part d’aquest entrevista, cal destacar el reportatge sobre la 

investigació entorn de la diabetis, un treball que posa en relleu 

que la recerca que es fa a la UdG és, en molts casos, interdisci-

plinària, fruit de la col·laboració de diversos equips amb un ob-

jectiu comú. Així mateix, fem esment d’una iniciativa que reforça 

l’aposta per la internacionalització dels estudiants de la UdG, a 

partir de l’experiència de tres participants en el programa pilot de 

pràctiques en empreses a la Xina. 

Quant als apartats d’opinió, els col·laboradors d’aquest nú-

mero ens parlen de dret i responsabilitat ambiental i també de 

l’impacte del Celler de Can Roca en l’economia gironina. En els 

espais habituals, parlem de diversos actes duts a terme a la UdG, 

des de la Setmana de la Ciència a les col·laboracions amb el fes-

tival Temporada Alta, alhora que reproduïm la conversa mantin-

guda amb el músic Jordi Savall arran de la seva estada acadèmica 

en el marc de la Càtedra Ferrater Mora. 

Finalment, des de la tribuna que representa Engega volem retre 

un petit homenatge a la figura de Josep Torrellas, professor de la 

Facultat d’Educació i Psicologia, traspassat el mes de novembre. 

Responsable al llarg de molts anys de l’educació universitària per 

a gent gran, des d'on va contribuir a eixamplar el prestigi social 

de la Universitat i la seva vocació de servei.  
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