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CGT INFORMA

el proper divendres 12 de setembre se celebra l'acte d'obertura de
curs acadèmic 2014-2015 a la Universitat de València

La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública de la Universitat
de València ha acordat realitzar accions reivindicatives des del
nostre àmbit en defensa d'una educació pública i de qualitat, que
inclouran la lectura del manifest que vos adjuntem.

Com a membres de la plataforma des de CGT invitem i animen a tota
la comunitat universitària a donar suport i a cridem a la participació
acudint a les 11 hores a l'edifici  històric La Nau

Entre totes i tots quedarà evident el nostre rebuig a les polítiques
educatives que els darrers anys els governs central i autonòmic han
executat contra la educació universitària. Polítiques que moltes
vegades han tingut en la pràctica un seguidisme i servilisme de la
nostra institució als poders fàctics, això si disfressat de "compromís
institucional":

- Insuficient finançament de les universitats públiques agreujat pel 
deute històric i recent que arrossega la Generalitat. Deutes que han
portat a la Universitat a obrir línies de crèdit per tal de fer front
al pagament de nòmines i proveïdors amb el conseqüent transvasament de
milions de diners públics cap a la butxaca de les entitats financeres

- Enduriment de l'accès als estudis universitaris substituïnt la
gratuïtat de l'ensenyament per un copagament abusiu (increment de les
taxes) i una restrictiva política de beques

- Recursos humans insuficients en tots els àmbits de la vida
universitària: docència, investigació i serveis generals i administratius 

Reducció substancial de l'ocupació pública i empitjorament
generalitzat de les condicions econòmiques i de treball de les
persones que treballen a la Universitat tant empleats públics com 
personal de les contrates, fins i tot arribant a situacions personals
dramàtiques (acomiadaments, dificultats econòmiques, accidents
laborals mortals, etc.)

. 

Totes i tots tenim aquests i molts altres motius per a fer palès el
nostre rebuig i la nostra protesta.

Vine i participa el dia 12 de setembre.
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***********
Secció Sindical CGT - Universitat de València
Tf (9639) 83041  e-mail: cgt@uv.es
"Amb la mobilització es pot guanyar o es pot perdre... sense
mobilització es perd sempre"
ATENCIÓ: el masclisme mata
**********
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