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Bones vacances 

Aquest serà l’últim dilluns al sol fins setembre.  Al llarg de les darreres setmanes hem intentat 
fer-vos reflexionar una mica, anar un pas endavant, més enllà dels temes eBstrictament 
laborals. Esperem, en major o menor mida, haver-ho aconseguit. 

CGT es un sindicat anarquista, per la qual cosa en la seua essència es troba la transversalitat 
amb la resta de problemes que patim com a societat, sempre al costat de les persones i els 
col·lectius més vulnerables. En una època que rebutja les etiquetes, i amb  la caiguda de les 
caretes i el blanquejament de les dretes xenòfobes, racistes, homòfobes i masclistes, ens 
declarem absolutament  ecologistes, feministes, antihomòfobes, antiracistes, i antifeixistes, i 
tenim la profunda convicció que tots el éssers humans tenen els mateixos drets: qualsevol vida 
val el mateix que la nostra. 

Volem agrair la bona rebuda obtinguda, així com la participació i les mostres de recolzament 
de molts i moltes de vosaltres.  A més a més, encara que no estem a la Mesa Negociadora, 
continuem treballant i fent propostes de millores laborals (gestió de borses, ofertes públiques 
d’ocupació, barems... ) i donant suport als col·lectius que així ens ho han demanat, com les 
alumnes que han patit violència de gènere a les aules, o, més recentment el personal 
investigador en formació. Les nostres portes continuen obertes. 

Gaudirem de les merescudes vacances (de segur que ho farem), però no oblidarem les 
companyes i companys de contractes, que no tindran les mateixes vacances perquè ja les han 
emprades en Nadal i Pasqua; o aquelles persones de les borses de treball que, encara que 
també aniran a la muntanya o a la platja, pateixen una suspensió del seu contracte 
d’acumulació de tasques que els furta el dret de tindre vacances pagades; o la gent atrapada 
en contractes vinculats a projectes, programes o de suport a la investigació, que no tindran la 
possibilitat de  consolidar el seu lloc de treball. 

Els dilluns al sol tornarà al setembre, mentrestant, continuarem a la vostra disposició al mes 
de juliol als locals sindicals. 
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