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VOLEN ACABAR AMB LA UNIVERSITAT PÚBLICA 
 

La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública ve denunciant la política de retallades 
de la Generalitat que afecta particularment les nostres Universitats i la necessitat de 
manifestar el nostre rebuig a aquesta política. Des de fa setmanes treballadores i 
treballadors de la Universitat de València, així com estudiants, ens hem concentrat tots els 
dijous als tres campus i hem fet públiques a la comunitat universitària i a la ciutadania les 
nostres crítiques i la nostra oposició al deteriorament del servei públic que ofereix la 
Universitat, que perjudica greument les persones que estudien i treballen en ella. A hores 
d’ara, a les retallades i incompliments financers de la Generalitat ha vingut a sumar-se el 
Decret-Llei aprovat el passat divendres pel Govern central  que suposa un atac brutal a la 
Universitat pública i les condicions de treball: 
 
 Augmenta fortament les taxes universitàries, la qual cosa expulsarà, per motius 

econòmics, un nombre important d’estudiants de les Universitats públiques. 
 
 Incrementa les hores de dedicació docent d’una part important del PDI, 

empitjorant les seues condicions de treball i provocant la rescissió de contractes 
d’un volum important de professorat laboral. 

 
 Limita greument l’oferta d’ocupació de les Universitats, impedint promocions i 

dificultant la renovació generacional. 
 

Per totes aquestes raons, ara és més important que mai que la comunitat universitària 
manifeste el seu rebuig a aquestes mesures imposades, que suposen un greu atac a la 
Universitat pública i que pretenen traslladar als nostres campus la política de 
desmantellament del sector públic i l’Estat del Benestar. Volen acabar amb les pensions, 
la sanitat, l’educació, els serveis socials.... i ara també amb la Universitat pública.  
 

Cal una resposta massiva, clara i decidida. 
  
La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública fa una crida a treballadores, 
treballadors i estudiants a participar activament en les concentracions que tindran 
lloc aquest dijous a les 12 hores als tres campus de la Universitat de València: 
 
 
 Campus de Blasco Ibáñez : accés a l'edifici del Rectorat 

 
 Campus de Tarongers: Biblioteca de  Ciències Socials i Biblioteca 

d’Educació. 
 
 Campus de Burjassot: exterior del bar central. 

 


