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Blanquerna prorroga les classes no presencials i el teletreball fins a l’11 d’abril
d’acord amb la decisió aprovada ahir pel Congrés dels diputats
Benvolguts/des,
El Consell de direcció de Blanquerna-URL ha decidit prorrogar fins al dia 11 d’abril les
classes no presencials i el teletreball a totes les seves facultats i als Serveis generals,
d’acord amb l’aprovació d’aquesta pròrroga per part del Congrés dels diputats ahir a Madrid.
Espanya segueix en estat d’alarma i la recomanació és quedar-se a casa per frenar els
contagis de la COVID-19.
En aquesta situació d'excepcionalitat vull agrair, en primer lloc, la predisposició de tot el
personal de la nostra institució, estudiants, professors i personal d’administració i serveis,
per continuar el curs amb una certa normalitat, sense perdre cap classe, sense deixar
d’atendre el telèfon, el correu i seguint amb les gestions administratives fent teletreball; un
agraïment especial als nostres estudiants per l’esforç que suposa l’adaptació a l’escenari
actual i per mantenir el ritme dels estudis i de l’entrega de treballs en el calendari previst.
La determinació de Blanquerna-URL és seguir amb l’activitat acadèmica, assegurant així
la continuïtat i la finalització del curs a tots els efectes. Som conscients que haurem de
resoldre diversos temes acadèmics. En aquest sentit, estem en permanent contacte amb el
rectorat de la Universitat Ramon Llull i amb el Sistema Universitari català perquè molts
d’aquests temes s’hauran de resoldre des del govern estatal o català. Tots els equips
directius estan treballant intensament per dibuixar els possibles escenaris i assegurar que
tots els nostres estudiants finalitzaran el curs i/o es graduaran en les millors condicions. Us
adjuntem el comunicat que van fer públic ahir la Secretaria d’Universitats i Recerca del
Departament d’Empresa i Coneixement, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU) i les 12 universitats catalanes en aquest sentit.
Finalment, vull tenir un afectuós recordatori per als malalts de la nostra comunitat,
estudiants, professors o PAS, tot desitjant la seva prompta millora i recuperació. Alhora
–atès l’allargament del confinament– vull fer una renovada crida a la responsabilitat com a
ciutadans i ciutadanes: quedem-nos a casa! Segons els experts, és la millor manera que
tenim per lluitar contra la propagació del contagi i la saturació del sistema sanitari.

