
 

Benvolgudes, benvolguts, 

  

Ara ja sabem allò que sospitàvem: que el confinament es perllongarà per un temps més i 

que aquest tancament afectarà encara més persones. Amb la publicació del nou reial 

decret, l'Estat ha ampliat el període de reclusió i les restriccions de mobilitat. Ens haurem 

d'habituar a aquesta planificació inestable en què les regles del joc poden canviar d'una 

setmana a una altra. 

  

El retorn a les aules no serà immediat. Sabem que durarà setmanes i és possible que es 

perllongui durant mesos, fins a l'acabament del curs. Per aquest motiu, la Universitat de 

Girona ha aprovat les mesures previstes en l'escenari 5 de resposta a la COVID-19 

(Resolució del rector, de data 31 de març del 2020, de noves mesures davant la situació de 

crisi sanitària a causa de la COVID 19 (escenari 5). Aquest escenari planteja un confinament 

perllongat, de manera que les diverses activitats que hem iniciat a distància (docència, 

recerca, serveis i administració) hauran de continuar probablement essent no presencials 

fins a l'acabament del curs. El repte és, per tant, majúscul: hem de fer habitual allò que fins 

ara ha estat excepcional. I això ens exigirà a tots nosaltres un esforç i una dedicació que us 

vull agrair per endavant. 

  

Això no vol dir que entrem en una fase de normalitat. Res no és normal en aquesta situació. 

El dolor de les persones atrapades en un hospital, les escenes que han de viure els nostres 

sanitaris, la crisi que ja està castigant les empreses i les famílies, la pèrdua momentània de 

la llibertat i la complicada convivència en els espais reduïts dels nostres domicilis són 

ingredients d'una situació excepcional. Probablement, serà un dels fets històrics més 

rellevants d'aquest segle. I algú es podria qüestionar el sentit de l'obstinació per mantenir 

la Universitat en funcionament en aquesta situació, com si fóssim els músics del Titànic. 

Com si als murs elevats de la Universitat no arribessin les veus tristes de la gent que pateix.  

  

Fer funcionar la Universitat és la nostra manera d'ajudar, la nostra manera de reivindicar-

nos com a servei públic. Aconseguir que les institucions puguin mantenir la seva activitat 

en unes condicions tan adverses és la millor forma que tenim de mostrar el nostre 

compromís amb la societat. Ho hem de fer, en primer lloc, conscients de les nostres 
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limitacions, de la nostra fragilitat. Hem d'acceptar que aquest escenari planteja problemes 

inèdits i els haurem d'afrontar amb determinació, però també amb humilitat. Hem de ser 

també sensibles amb els que més pateixen. Les economies domèstiques es veuen 

compromeses i la salut d'alguns membres de la comunitat o de les seves persones properes 

s'ha vist afectada per la pandèmia. Alguns de vosaltres heu patit la pèrdua d'un familiar, en 

unes condicions tristíssimes. Us voldria fer arribar l’escalf de tota la Universitat. Us voldria 

demanar de mantenir una sensibilitat especial per a totes aquelles persones en situacions 

particularment difícils, atrapades en un escenari sobrevingut. 

  

Agraeixo a tots i a totes el vostre compromís amb la nostra institució, la vostra dedicació i 

el vostre esforç. Diu el nostre company Josep Maria Fonalleras que algunes activitats són 

el rostre que ens separa del caos. Ell parla del ceramista i del jardiner, però crec que 

acceptaria incorporar-hi les activitats universitàries. Albirem setmanes molt complicades, i 

de vegades sentirem, com deia Espriu, 'com és de llarg esperar un alçament de llum en la 

tenebra'. Però tot aquest esforç tindrà, al capdavall, els seus fruits.  

  

Ben cordialment. 

 

 

 

 

Girona, 31 de març de 2020 

 

 

 

 


		2020-04-01T19:27:12+0200
	SALVI MAS JOAQUIN - 40524831G




