
 

Benvolgudes, benvolguts, 

  

Aquest matí tots els ordinadors, telèfons i altres dispositius tecnològics han tornat a registrar 

una gran activitat. La UdG torna a agafar ritme, després de la pausa de Setmana Santa, i 

just quan ja ha passat un mes de l'inici del confinament. No puc deixar de pensar les 

vegades que durant aquests anys, com a rector, he fet referència als fils invisibles que ens 

uneixen. Ara, aquesta imatge té un sentit nou, que no havia imaginat abans: al costat de tot 

el que ens ofereix la tecnologia, els fils invisibles es fan més presents, i aguanten de manera 

ferma la nostra Universitat, per la nostra voluntat de ser, i per l'extraordinària capacitat 

d’adaptació de l'estudiantat, del professorat, del personal investigador i del personal 

d'administració i serveis.  

  

En aquestes setmanes hem planificat i implantat l’escenari 5 del Pla de resposta de la UdG 

a la Covid-19, que preveu un confinament perllongat; estem entomant com a Universitat un 

canvi de paradigma en un període molt curt de temps, la qual cosa ens demana a tots un 

esforç majúscul. I tot des de la distància física que ens fa enyorar la sincronització perfecta 

d'una conversa, la interpretació d'una mirada, l’escalf d’una bona encaixada de mans. Per 

això vull agrair al personal la dedicació i la professionalitat per posar el vostre talent al servei 

del país. I per això vull agrair a l'estudiantat que comprengueu aquesta necessària flexibilitat 

en les formes d’accedir al coneixement. 

  

Us vaig dir que cada setmana us enviaria un missatge. I m'hauria agradat que aquest 

missatge fos cada vegada més positiu, més esperançador, més amable... Com si tombés 

un rellotge de sorra i amb cada gra que cau estiguéssim més a prop de la sortida de la crisi. 

Però crec que haig de ser realista, perquè de moment encara no podem dir “Desperta, és 

un nou dia”, fent referència a Salvador Espriu en la seva Cançó d’albada.  

  

Com us deia en el meu darrer comunicat, no podem normalitzar una situació que és 

absolutament excepcional. Em venen ara al cap les paraules de Cristina Fallaràs en la 

inauguració del curs. Ens feia veure que els titulars globals converteixen la informació en 

anònima, impersonal, i ens allunyen dels problemes i de les realitats particulars, a vegades 

crues. Així, si parlem globalment de crisi sanitària, econòmica i de restriccions de llibertats, 



 

deixarem de veure rostres, de posar nom i cognoms, a les moltes persones que aquests 

dies estan patint emocionalment la pèrdua d’amics i familiars, de moltes persones que 

sofreixen la pèrdua dels ingressos necessaris per viure dignament, de molts estudiants que 

podrien perdre l’accés al coneixement, a la formació, a l’experiència universitària. 

  

És precisament per això que és difícil cercar una fórmula que ens ajudi a trobar l'equilibri 

entre el que és particular i el general, entre el que és personal i el que és social. Quan 

parlem entre nosaltres o llegim missatges a les xarxes socials, ens adonem que totes i tots 

estem sotmesos a una muntanya russa emocional: en un sol dia, tenim estones de neguit, 

de por, de patiment, però també tenim moments d’optimisme. Això és el que hauria volgut 

transmetre en aquests missatges: moments d'optimisme, tenint ben present que cadascun 

de nosaltres viu les seves emocions a un ritme diferent, i el moment feliç o divertit o lúdic 

de qualsevol de nosaltres conviu amb un moment molt dur o trist d’algú altre.  

  

Però també copso molts elements positius compartits: ho són la força, la voluntat de seguir 

endavant, la solidaritat, la cooperació. Aquesta part segur que és ben rebuda per tots 

nosaltres, sigui quina sigui l'emoció que domina la nostra vivència. I ara penso que 

probablement aquesta energia positiva deu tenir a veure amb els fils invisibles... Per tant, 

escoltarem les discretes bones notícies d'aquests dies sobre el ritme global de l'epidèmia, 

però sense deixar de procurar per les nostres persones estimades, els nostres amics, els 

nostres companys de feina. Em penso que això ajuda a fer nostre un dels atributs que més 

valorem de la UdG: la proximitat. 

  

Si parlem de l'activitat acadèmica, en aquesta represa la Universitat ha endegat tot un seguit 

d’iniciatives que van en la direcció de protegir els més vulnerables, des de la premissa que 

només podem garantir un dret, com el dret a l’educació, si aquest pot ser exercit en plenitud 

per part de tothom. I com a institució pública al servei del país tenim el deure i l’obligació 

d’actuar amb responsabilitat i amb humanitat. Com a Universitat no dubto que sabrem estar 

a l’alçada, que sabrem adaptar-nos a les qüestions particulars de cadascun dels membres 

de la nostra comunitat, que sabrem acompanyar, ajudar i donar una resposta càlida i 

humana a les situacions que se’ns plantegin a cadascun de nosaltres en l’exercici de la 

nostra activitat.  



 

  

Agraeixo a totes i a tots el vostre compromís amb la institució. I tant de bo fos real el meu 

desig autèntic que vosaltres i també els vostres familiars i amics estigueu bé de salut. 

Aquest confinament serà llarg, més llarg del que inicialment ens esperàvem, per això us 

haig de demanar que siguem molt sensibles als més vulnerables i que seguim mantenint la 

nostra activitat de proximitat, amb el mateix rigor i professionalitat, com a treballadors 

públics al servei dels nostres estudiants i de la societat. I a l'estudiantat, us demano que 

participeu com a membres de la comunitat d'aquest viatge inesperat, que ha agafat un camí 

diferent, però que ha de portar igualment al destí que havíem preparat plegats.  

  

Ben cordialment. 

 

 

 
 

Quim Salvi 

Rector 

 

Girona, 14 d’abril del 2020 
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