
 

Benvolguts   membres   de   la   comunitat   d’ESCI-UPF,   personal   docent   i   investigador,   personal  
d’administració   i   serveis,   estudiants  

Aquest   dilluns   16   de   març   comencem   dues   setmanes   molt   intenses   i   molt   extraordinàries.   Intenses  
perquè   són   les   dels   exàmens   del   segon   trimestre   i   els   exàmens   són   sempre   un   moment   d’esforç   intens,  
de   concentració,   d’inquietud   i   d’esperança,   en   els   que   volem   donar   el   millor   de   nosaltres   mateixos.  
Extraordinàries   perquè   mai   s’havien   produït   en   circumstàncies   com   les   actuals,   en   un   règim   de  
confinament   generalitzat   i   d’estat   d’alarma   que   ens   obliga   a   passar   les   activitats   presencials   a   mode  
online ,   sempre   que   sigui   materialment   possible.   

Això   és   nou   per   a   tots   i   tractarem,   des   de   la   direcció   i   la   gerència   d’ESCI-UPF   i   des   dels   formidables  
equips   humans   que   formen   aquesta   institució,   que   es   desenvolupi   en   les   millors   condicions   possibles   i  
que   doni   resultats   proporcionals   als   que   podríem   esperar   en   circumstàncies   normals.  

En   sortirem   transformats,   no   ho   dubtem.   Després   res   serà   igual.   Podria   ser   que   el   confinament   no  
s’aixequi   després   del   29   de   març   i   que   haguem   de   començar   el   tercer   trimestre   també   sense  
presencialitat.   Estem   treballant   per   si   aquesta   possibilitat   esdevé   una   realitat.    

Us   recomanem   que   sigueu   extremadament   curosos   amb   la   vostra   salut   i   que   entengueu   sempre   que   el  
confinament   no   és   només   per   protegir-vos   a   cadascú   de   vosaltres,   sinó   també   per   protegir   a   tots   els  
altres.   

Com   ens   diu   el   Rector   de   la   Universitat   Pompeu   Fabra   en   la   seva   carta,    tempus   fugit ,   o   sigui,   el   temps  
s’escola   i   l’hem   d’aprofitar   bé.   No   estem   en   uns   dies   de   vacances,   sinó   en   uns   dies   de   concentració   i  
transformació.   Sou   tots   extraordinaris.   Sigueu-ne   conscients   i   entomeu   el   repte   amb   decisió   i  
confiança.  

Una   abraçada   a   tothom,  

 

Albert   Carreras  
Director   d’ESCI-UPF  

Barcelona,   15   de   març   de   2020  
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