
 

 

Benvolguda, benvolgut, 

  

 

Segurament un dels atributs més característics de la Universitat de Girona és la proximitat. 

Som una institució a escala humana, de relacions properes. Ens basem en la complicitat, 

en l'empatia, en el contacte. I ara, obligats com estem a restar confinats a les nostres cases, 

intentem mantenir aquests vincles personals, aquests fils invisibles, que són l'essència de 

la nostra manera de fer. 

  

 

La resposta del personal de la UdG a l'immens repte que representa la situació actual ha 

estat excepcional. L'endemà mateix del confinament m'arribaven correus de membres de 

la comunitat que es posaven a disposició de la institució per a tot allò que fos necessari. En 

pocs dies, molts membres del PAS heu dedicat un esforç ingent per fer possible el 

funcionament a distància de la Universitat. Heu esmerçat tot el vostre talent, i també tot el 

vostre temps, a fer possible que l'activitat es mantingui. Us estic molt agraït. La resposta del 

personal docent ha estat també modèlica. Fer una transició de la docència presencial a les 

formes virtuals en pocs dies només ha estat possible gràcies a la vostra professionalitat i 

predisposició. També vull agrair a l’estudiantat la vostra comprensió i la vostra capacitat 

d’adaptació a aquesta nova situació que fa que col·lectivament ens puguem sentir molt 

orgullosos de la nostra Universitat. I deixeu-me que faci un reconeixement explícit a les 

deganes, als degans i a la directora d'escola: des dels dies precedents al confinament heu 

estat treballant per reduir els efectes del confinament i per anticipar-vos a les situacions 

abans que tinguessin lloc. 

  

 

Ens haurem d'habituar a aquesta situació durant unes setmanes. Treballarem perquè 

l'activitat docent i investigadora no s'aturi, perquè l'estudiantat no es vegi perjudicat, o 

perquè el seu perjudici sigui al més lleu possible. I m'agradaria establir amb vosaltres una 

comunicació permanent. Primer, perquè voldria presentar-vos la situació amb la màxima 

transparència i també dedicar la màxima atenció a les vostres propostes i demandes. I en 



 

segon lloc, perquè crec que és important mantenir el vincle amb tots vosaltres, per explicar-

vos les accions que estem portant a terme, i també per exposar-vos els nostres dubtes i els 

nostres interrogants. Per això, em comprometo a fer un balanç de la situació cada setmana. 

  

 

La UdG havia preparat un pla de resposta a la incidència de la COVID-19 i això ens ha 

permès anticipar algunes de les respostes, malgrat la velocitat dels esdeveniments. Ara 

estem aplicant les mesures previstes a l'escenari 4, que planteja el confinament del país. 

En aquest sentit, hem publicat una resolució per adaptar-nos al nou escenari, hem redactat 

una guia sobre els recursos docents per a la docència no presencial, un manual d'ús del 

Teams Office365, una guia per a les reunions no presencials d'òrgans col·legiats, i els 

criteris de seguretat i salut per dur a terme activitats crítiques essencials a les instal·lacions 

universitàries. També hem desenvolupat accions de comunicació, amb un portal web 

dedicat a la COVID-19, un número de WhatsApp d'atenció permanent i una intensificació 

de la informació en els diversos canals oficials de la UdG. 

  

 

La resposta solidària de la Universitat ha estat també excepcional. La Facultat de Medicina 

i la Facultat d'Infermeria han col·laborat des del primer moment per tal d'augmentar els 

efectius sanitaris amb estudiants i graduats, tan necessaris en aquests moments. La 

Facultat de Ciències i l’Escola Politècnica Superior, per exemple, han lliurat als hospitals 

material científic i de recerca mèdica, i les facultats de Medicina i d’Infermeria han cedit 

material de protecció i respiradors. I m'arriben iniciatives d’investigadors que utilitzen 

impressores 3D per produir material de protecció, d’equips científics i tècnics d’anàlisi de 

PCR que es posen a disposició dels hospitals, i altres propostes solidàries que intentem 

coordinar amb la xarxa d'universitats catalanes i amb el Govern de la Generalitat, amb qui 

mantinc un contacte permanent. 

  

 

Som encara en un moment incert. Mai abans, en la història de la Universitat, havíem hagut 

de fer front a una situació com aquesta. Som, però, una comunitat robusta i compromesa, 

ferma i solidària, tenaç i sensible. Tinc l'absoluta confiança que superarem aquest escenari, 



 

tant el país com la institució, i que les lliçons que el confinament ens haurà donat ens faran 

molt millors, com a Universitat i com a persones. 

  

 

Venen dies complicats, però tard o d'hora retornarà, com deia Comadira, 'el miracle de la 

llum després de la tempesta'. 

  

 

Ben cordialment, 

  

 

 

 

Quim Salvi 

Rector 

 

Girona, 24 de març del 2020 
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