
 
 
 

 

Comunicat del Rector i de les Direccions Generals en relació a les darreres 
declaracions referent al coronavirus del MH President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Benvolguts/des, 
 
En referència a les darreres declaracions del MH President de la Generalitat de 
Catalunya d’ahir en les quals anunciava el confinament del país i instava a tots els 
ciutadans i institucions a prendre mesures de prevenció, la UVic-UCC comunica les 
següents actuacions: 
 

• A partir de proper dilluns totes les persones que treballem als diferents campus 
i seus de la UVic-UCC ho farem de forma telemàtica. La coordinació de les 
tasques es realitzarà a través dels corresponents responsables acadèmics i 
d’administració. 

• El proper dilluns tots els edificis de la UVic-UCC estaran oberts per tal que 
tothom hi pugui anar, si fos el cas, a recollir els materials necessaris per dur a 
terme les activitats de teletreball. 

• Així mateix es garantirà, al llarg de tot el període en què durin aquestes 
mesures excepcionals, que el personal docent i investigador pugui accedir als 
seus laboratoris amb l’objectiu d’atendre les activitats de recerca que ho 
necessitin. 

• Aquestes mesures es mantindran les properes dues setmanes. 
 
D’altra banda, s’informa a tota la comunitat que s’ha constituït una comissió permanent, 
formada pel rector, els directors generals, el gerent, la coordinadora de 
desenvolupament de polítiques corporatives i el director de l’Àrea d’Infraestructures i 
Serveis Generals, per tal de prendre les decisions necessàries que es derivin d’aquesta 
situació tan excepcional. La comissió mantindrà informada a la comunitat universitària 
de qualsevol novetat o decisió que s’esdevingui en els propers dies. 
 
Els membres d’aquesta comissió restem a la vostra disposició per a qualsevol 
contingència o necessitat i instem a tota la comunitat universitària a assumir amb 
responsabilitat aquesta complexa situació, per tal de minimitzar-ne les afectacions. 
 
Volem aprofitar aquest missatge per agrair-vos la vostra col·laboració i professionalitat 
una vegada més.  
 
El Rector 
 
Vic, 14 de març de 2020 


