Por una investigación pública y de
calidad

Per una investigació pública i de
qualitat

Somos doctorandos,
Somos mileuristas,
Somos la mano de obra de la investigación universitaria.

Som doctorands,
Som mileuristes,
Som la mà d'obra de la investigació universitària.

Junto a todos los obstáculos que nos encontramos en nuestro
camino profesional, este año la Generalitat y las Universidades
catalanas nos suben la matrícula de doctorado de 105 a más
400 euros!

A més a més de tots els obstacles amb què ens trobem al llarg
del noste camí professional, aquest any la Generalitat i les
Universitats catalanes ens augmenten la matrícula de doctorat
de 105 a més de 400 euros!

Esta medida injusta y peligrosa para la supervivencia de una
investigacion pública y de calidad en Catalunya es inaceptable.

Aquesta mesura injusta i perillosa per a la supervivència d'una
investigació pública i de qualitat a Catalunya és inacceptable.

Nos manifestamos:

Ens manifestem

En contra de:

Contra:

–
–

La subida del 280% del precio de matrícula.
La precarización de los investigadores.

A favor de:
–
–

La restitución de los 154 millones de euros que la
Generalitat debe a las universidades catalanas.
Una financiación digna de la Universidad pública.

–
–

l'augment del 280% del preu de matrícula
La precarització dels investigadors

A favor de:
–
–

Por una investigación pública y de
calidad

La restitució dels 154 milions d'euros que la Generalitat
deu a les universitats catalanes
Una financiació digna de la Universitat pública
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