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La UdG diu que actuarà «amb
fermesa» contra la discriminació
masclista a una investigadora
Quim Salvi avança que s'ha activat "immediatament" un protocol per casos de
conflictes laborals

Eva Bussalleu ha denunciat públicament aquest cas de discriminació a la UdG. | @eva.bussalleu.

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, ha afirmat que actuarà "amb fermesa
d'acord amb la investigació" davant del cas de les discriminacions masclistes denunciades per una
investigadora de la universitat.
A través d'una piulada, Salvi ha explicat aquest dimarts que la UdG té "un mecanisme d'actuació"
en casos de conflictes laborals i que, en aquesta situació, "es va activar immediatament" tan bon
punt van rebre la denúncia per part de la investigadora.
En relació amb la situació exposada ahir per una professora @univgirona
(https://twitter.com/univgirona?ref_src=twsrc%5Etfw) , vull fer constar que la UdG té regulat un
mecanisme d'actuació en casos de denúncia de conflicte en l'àmbit laboral, que es va activar
immediatament. Actuarem amb fermesa d'acord amb la investigació. {QS}
? Rector UdG (@RectorUdG) March 3, 2020
(https://twitter.com/RectorUdG/status/1234737129286230016?ref_src=twsrc%5Etfw)
El missatge del rector de la universitat arriba l'endemà que Eva Bussalleu, investigadora d'un grup
de recerca del centre, denunciés que el director del grup l'hagués "aïllat, menystingut i
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discriminat"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/197438/investigadora/udg/denuncia/discriminacio/masclista/p
art/dels/seus/superiors) de forma masclista durant anys.
[noticiadiari]2/197438[/noticiadiari]
A través d'un comunicat que va fer públic a Twitter, Bussalleu va assegurar que "feia anys" que
l'estaven forçant a "abandonar la plaça" i que al final va ser acomiadada perquè el seu lloc va sortir
a concurs públic.
Per fi, un cop vençuda la por, m'atreveixo a explicar la situació que he viscut a la @univgirona
(https://twitter.com/univgirona?ref_src=twsrc%5Etfw) durant els darrers anys, una situació que ha
acabat, de moment, amb 17 anys de carrera científica. Poder-ho expressar públicament és
alliberar-me i quedar amb pau amb mi mateixa [FIL] pic.twitter.com/EFXJ1t2fb3
(https://t.co/EFXJ1t2fb3)
? Eva Bussalleu Muntada (@EvaBussaMu) March 2, 2020
(https://twitter.com/EvaBussaMu/status/1234403282698801157?ref_src=twsrc%5Etfw)
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