
 

Benvolgudes i benvolguts, 

En la situació actual de confinament a causa de la covid-19, els edificis de la UdG romanen 
tancats i l'activitat de la UdG es manté de forma no presencial amb docència en línia i amb 
el personal en teletreball; vull recordar-vos que només estan autoritzades activitats 
essencials tal i com estableix la resolució del rector de 31 de març i la resolució del rector 
de 28 d’abril, que trobareu la web La UdG a casa.  

Així, el personal d’administració i serveis teletreballa amb les comptades excepcions que 
es detallen en l’escenari 5 i contemplades com a serveis presencials mínims i essencials. 
Aquestes activitats presencials es restringeixen al manteniment d’activitats crítiques de la 
institució, com ara serveis crítics de laboratori, serveis de seguretat i vigilància del campus, 
servei de guàrdia d'edificis i d'infraestructures i altres serveis crítics que puntualment 
necessitin una activitat presencial.  

Recentment, el Govern de l’estat ha aprovat un document amb les diferents fases de 
desconfinament segons l’evolució de la pandèmia. Això ha comportat que en el nostre 
entorn es parli de recuperar determinada activitat presencial i la Universitat de Girona es 
prepari, com la resta d’institucions, dissenyant el que hem anomenat Escenari 6. 

Aquest Escenari 6 s’està dissenyat prioritzant la seguretat i la salut de les persones, la 
conciliació familiar i el manteniment del teletreball. La recuperació de l’activitat presencial 
serà esglaonada complint tots els protocols de protecció i sempre que la institució pugui 
disposar de les mesures que garanteixin en tot moment la seguretat i la salut de les 
persones.  

En el moment que tinguem les concrecions de les circumstàncies i el calendari en què es 
produirà el retorn us n’informarem amb tot el detall necessari. 

Vull aprofitar també, per agrair-vos tot l’esforç i dedicació que esteu posant per mirar que 
l’activitat de la nostra universitat no s’aturi, tot i les circumstàncies, moltes vegades difícils, 
amb què us enfronteu i que esteu vencent amb èxit. 

Ben cordialment, 

   

 
Quim Salvi 
Rector 
 
Girona, 11 de maig del 2020  
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