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Carta oberta a l’equip rectoral en estat de crisi sanitària. 
 

 

La secció sindical de la CGT- UV no ha pogut informar de la situació en la qual es troba la 
Universitat en l'actual crisi sanitària causada pel COVID-19 perquè no vam ser convocats a 
la reunió informativa virtual del passat 1 d'abril entre Rectorat i alguns dels sindicats. 

Una reunió informativa on l'equip rectoral va informar de diversos aspectes essencials i 
urgents sobre la continuïtat de la activitat docent i investigadora de la Universitat durant 
aquest curs 2019-2020. 

El COVID-19 no discrimina ideologies, sembla que el equip directiu de la UV sí. 

Davant d'aquesta situació extraordinària, complexa i difícil on la societat demanda unitat i 
responsabilitat no entenem l'exclusió. 

Amb aquesta decisió el Rectorat ha deixat fora d'aquesta reunió informativa a més del 30% 
de la representació sindical del personal laboral de la UV —personal amb situació més 
precària d'aquesta Universitat: Professorat Associat, Personal Investigador en Formació, 
Professorat Ajudant i Ajudant Dr. , PAS Laboral—. També ha exclòs a la representació de 
part del PDI i del PAS funcionari. 

No entenem aquest oblit voluntari, atés que sí que vam participar en les dues reunions 
anteriors, la primera abans de la declaració de l'estat d'alarma el dia 16 de març i la segona, 
el 24 de març, sobre les mesures de seguretat implantades i la reducció de l'activitat 
presencial a l'inici d'aquesta crisi sanitària. 

No hem pogut plantejar qüestions relatives a la continuïtat dels llocs de treball del personal 
amb contractes temporals, ni a l'aplicació de les mesures de seguretat implantades amb el 
personal amb activitat presencial, ni el motiu de mantindre serveis externs en edificis sense 
activitat essencial, ni les condicions laborals del treball a distància del personal. 

Tampoc hem pogut recordar-los que l'excepcionalitat actual s'emmarca en un context 
d'excel·lència neoliberal i precarització laboral. Sembla que la UV no vol convidar als qui ho 
denunciem contínuament. 

Ens hauria agradat proposar-los que davant la gravetat de la crisi civilizatòria que ha 
precipitat la pandèmia del Coronavirus, és necessari recuperar el compromís amb les 
finalitats socials i amb la democratització del coneixement i la recerca social aplicada. 

Per a això, ara més que mai la nostra universitat han de posar els seus recursos docents i 
investigadors al servei de les necessitats de la ciutadania 
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