
26/03/2021  WEB CGT-INFORMA 

Comunicat sobre la vacunació del personal d’universitats. 
La Secció de CGT-PV a la Universitat de València volem posar en coneixement de tota la comunitat universitària el nostre 
rebuig, tant en la forma com en el fons, del document acordat pel Comitè d’Empresa i les Juntes de PAS i PDI de la Universitat 
de València, on es demana una major priorització del personal universitari en la vacunació front a la Covid 19. 

Pel que fa al fons: 

En aquest document, les organitzacions que li donen suport, demanen que es prioritze el personal de les universitats per 
davant d’altres col·lectius de risc, com ara les treballadores i treballadors de sectors amb funcions igual o més essencials que 
les nostres però més precaritzats. 

No considerem ni legítim ni ètic pressionar les administracions públiques perquè anteposen la nostra vacunació a la de 
col·lectius més vulnerables i amb pitjor situació per afrontar la protecció de la seua salut davant la pandèmia. El personal de 
les universitats hem de vacunar-nos segons el calendari establert d’acord amb les categories d’edat i riscos particulars, igual 
que la resta de valencians i valencianes, però no col·locant-nos per sobre altres. 

Pel que fa a la forma: 

Les qüestions formals, encara que secundàries, són rellevants també al nostre parer, ja que mostren una forma de fer i 
d’entendre el funcionament dels òrgans de representació sindical molt particular. En aquest cas concret, el document al qual 
fem esment, l’únic òrgan que es va reunir realment per aprovar-lo fou el Ple del Comitè d’Empresa. Ni la Junta de PAS ni la 
Junta de PDI es van reunir. A aquests darrers dos òrgans, simplement es va consultar a les persones representants de les 
organitzacions sindicals per via correu electrònic en si estarien o no d’acord amb un escrit, demanant una priorització major, 
sense convocar cap reunió per a debatre el tema i el contingut específic d’aquest.  

D’altra banda, aquest escrit arriba quan ja fins i tot la CRUE ha presentat aquesta mateixa demanda davant el Ministeri de 
Sanitat i el Ministeri d’Universitats, la qual cosa fa al nostre parer manifestament innecessari l’escrit que sembla un mer 
‘brindis al sol’. 

Pel que fa al contingut de l’escrit: 

Som conscients que la coherència discursiva no és un valor en alça entre algunes de les organitzacions sindicals, però no deixa 
de sorprendre com organitzacions que fa només dos mesos defensàvem el pas a formació en línia argumentant a favor de la 
consideració del context universitari com un entorn ‘diferent’ al de primària i secundària, llocs on es va mantenir la 
docència presencial, just ara argumenten a favor de la priorització del personal universitari considerant que se’ns ha de  
tractar ‘igual’ que a la resta de nivells del sistema educatiu.  

Per últim, s’afirmen coses a l’escrit sobre les quals no podem deixar de manifestar la nostra perplexitat –citem textualment 
amb subratllats nostres-: 

“En excloure a la comunitat universitària, el Ministeri de Sanitat posa en perill l’estudiantat i crea un clar perill per a la salut 
pública”. 
 “A nivell internacional, un elevat nombre de països han declarat que el personal d’educació superior en entorns de treball 
presencials és essencials i s’ha inclòs als grups de vacunació prioritària, com per exemple Romania i Marroc”. 
“Amb una alta probabilitat de brots de COVID-19 a les universitats”. 

Més enllà de la perplexitat que ens genera saber que hem d’anar a buscar al Nord d’Àfrica o a Centre-Europa per trobar un 
parell d’exemples; ens copsa el discurs del perill i del risc manifestat en aquest escrit, quan les dades de la pandèmia a la 
nostra universitat, segons ens ha anat informant el propi equip de govern, mostren una incidència baixa en els campus 
universitaris. Què saben alguna cosa les organitzacions sindicals que han donat el vistiplau a aquest escrit i que desconeixem 
la resta? No serà que estan aprofitant que el Pisuerga passa ara (sembla ser) per Romania i el Marroc? 
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