Col·legis Majors

Benvolgudes famílies,

En aquests moments tan difícils per a tots, us escrivim per informar-vos de quina és la situació
als Col·legis Majors de la Universitat de Barcelona. Abans de res, però, confiem que tant
vosaltres com els vostres cercles pròxims estigueu bé de salut.
Des de l’inici d’aquesta crisi, hem intentat afrontar-la de la millor manera possible considerant
la situació dels diversos col·lectius. Com ja us vaig dir a la carta anterior, en un primer moment
ens vàrem concentrar en atendre la cinquantena de col·legials que quedaven i a reorganitzar el
personal.
Un cop normalitzada la situació dins dels col·legis, va arribar l’hora de reflexionar sobre les
quotes tenint en compte l’absència de molts de vosaltres i la incertesa sobre el futur.
Amb la voluntat de proposar compensacions als col·legials que no romanien al centre, amb data
25 de març us vam enviar una carta que, seguint les instruccions de la Gerència de la UB,
establia en 475 euros mensuals el preu de la quota durant l’estat d’alarma.
En aquest context, volem fer constar el nostre agraïment a la Gerència i al Rectorat, que malgrat
haver d’afrontar infinits problemes al conjunt d'una institució tan gran i complexa com la UB,
s’ha compromès en tot moment amb la cerca d’alguna solució per als col·legis majors. També
volem agrair la paciència de totes aquelles famílies que demanaven unes respostes que encara
no teníem, i la seva confiança en els col·legis..
Després de l’anunci de la suspensió de les classes presencials del passat 3 d’abril, ens vam
tornar a plantejar com adaptar les quotes a una realitat canviant i incerta. La voluntat de les
autoritats universitàries és publicar una resolució que sigui definitiva per al que resta de curs, i
que doni als col·legials certesa dins dels molts dubtes que la situació genera i generarà. Atès que
la redacció de l'esmentada resolució i la seva aprovació per les diferents instàncies competents
no serà immediata i amb la voluntat de informar-vos com abans, us avancem el seu contingut
essencial, pendent de la ratificació per la Comissió Econòmica del Consell Social:


El preu anual del curs 2019/2020 quedarà reduït en 1858,70 euros; aquesta reducció
resulta d’aplicar la quota corresponent a l’estat d’alarma des del 14 de març fins al 30
de juny i es considerarà una compensació per tots aquells serveis que es deixin de
prestar durant aquest període. Les devolucions es faran quan el curs estigui
definitivament acabat.



Els col·legials podran allotjar-se, sense càrrec, durant l’època d’exàmens,
independentment del mes en què es realitzin, fins quinze dies abans del començament
2020/2021. Òbviament, estarem en tots els casos sotmesos a les indicacions de les
autoritats sanitàries.

Sabem que molts de vosaltres travesseu moments complicats i que la situació és difícil
per a tothom. Per això us agraïm un cop més la vostra paciència, comprensió i
complicitat en tot aquest procés. Per la nostra part, fem i farem tot el que puguem per tal
de mantenir els col·legis en funcionament i atendre les necessitats tant particulars com
col·lectives.
Quedem a la vostra disposició i esperem poder veure-us aviat pels col·legis,
Ben cordialment,

Montse Lavado
Directora
Barcelona, 9 d’abril de 2020

