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Reunió urgent Comitè de Seguretat i Salut sobre el brot de COVID-19 en el 
Col·legi Major Galileo Galilei del Campus de Vera de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) i la seva possible incidència en l'estudiantat de la UV 
 
La Universitat ens informa del brot massiu de contagis originats la setmana passada en una festa en el Galileo Galilei 
que afecta a un gran nombre d’alumnat de la Universitat Politècnica, però també de la Universitat de València, de la 
Universitat Catòlica i del CEU San Pablo. 
La UPV ha decidit canviar la docència de tots els seus títols a la modalitat en línia i ha tancat l’accés de l’alumnat a 
tots els serveis de biblioteques, espais esportius i culturals, de moment fins al dia 12 d’octubre. La UPV també ha 
confinat els 650 residents de la Galileo Galilei durant huit dies. 
La Universitat CEU Cardenal Herrera ha suspés les classes presencials de dos grups de primer de Medicina i 
Veterinària. 
En canvi, la Universitat de València i la Universitat Catòlica continuen amb la docència presencial a l’espera 
d’instruccions de Salut Pública, fins que obtinguen els resultats dels PCRs de l’alumnat i puguen determinar a quines 
titulacions i grups pertanyen. 
Per la seua part la Conselleria de Sanitat ha decidit suspendre totes les pràctiques universitàries en els hospitals de 
la província de València fins al 16 d’octubre. 
La Conselleria ha acordat desenvolupar un protocol sanitari més estricte amb els rectorats de les universitats 
valencianes. 
 
En el torn de preguntes, les persones delegades de prevenció de CGT tornem a insistir que la Universitat faça pública 
la informació dels casos de contagis, de contactes i quarantenes de tota la comunitat universitària i la incidència en 
el dia a dia de la docència, la investigació i la resta d’activitat laboral. 
La UV insisteix que actua d’acord amb els protocols adoptats a principi de curs, i que considera brot a tres contagis 
en una mateixa aula, i que de moment només s’han suspés les classes presencials d’un únic grup. No dona cap 
informació sobre incidències en investigació ni en tasques administratives. 
 
També insistim en l’obligació que té la UV de comunicar a tot el personal i alumnat de cada centre les mesures de 
prevenció adoptades i certa informació bàsica sobre capacitat d’espais, actuació en cas de contagis en cada centre, 
persona responsable i coordinadora covid-19. 
 
Des de CGT fem una defensa del valor social de la docència presencial, sempre que siga compatible amb la situació 
sanitària, sense posar en perill la salut de ningú. 

 
Esperem que la Universitat prenga les mesures adequades per protegir la salut de la comunitat universitària. 

 
CGT-UV Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es 
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