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El passat dissabte 8 d’octubre l’Assemblea d’universitats convocada per la Plataforma
en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) va acordar convocar una vaga
d’estudiants a totes les universitats catalanes. La convocatòria s’ha estès també als
centres d’educació secundària.
La previsió de pujada de les taxes universitàries de l’IPC+4% del curs 2012-2013,
l’increment fins al 12% del curs passat, 2011-2012, i les amenaces i declaracions de les
pujades dels propers anys suposen un increment enorme en el preu que hauran de
pagar els i les estudiants en un moment en el qual no tan sols suposa afegir més
dificultats econòmiques a les famílies, sinó que també es prioritzen les rendes més
elevades, s’ofega la universitat pública i, com a conseqüència de la reducció de
personal docent i administratiu, els i les alumnes rebran una pitjor formació.
Aquestes retallades posen en perill la qualitat de les nostres universitats públiques i
impossibiliten la realització de la docència en grups reduïts, indispensable per a la
correcta aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. I a més posa en qüestió la
seva supervivència com a servei públic. No es pot pretendre tenir excel·lència sense
finançament. Això no fa més que augmentar la precarietat en l'ocupació, creant-se
bosses de joves investigadors/es en els seus centres de recerca sense cap futur
laboral.
La situació als instituts i centres de formació és igualment greu. Les retallades de la
Conselleria d’Ensenyament han posat en una situació extrema a alguns centres que es
veuen en la disjuntiva d’escollir si prescindeixen de la calefacció o de la neteja o bé
deixen de cobrir les baixes per malaltia del professorat.
El sector de l'educació a Catalunya ha perdut 16.597 llocs de treball en el segon
trimestre del 2011, i és per tant obvi que aquestes mesures afecten a la qualitat del
servei que rebran els i les estudiants dels diferents centres públics catalans.
És molt contradictori, a més, que mentre s’executen retallades a les universitats i
instituts públics catalans, s’augmentin els concerts a escoles concertades que separen
a nens i nenes per sexe o que són d’ordres confessionals.
Per tots aquests motius, com a Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ens
adherim a la convocatòria, ja que creiem que tals retallades afectaran a la qualitat del
sistema d’educació pública, fet que va en detriment d’una sortida a la crisi amb millors
condicions, minva la qualitat acadèmica i precaritza les condicions d'estudi i feina
La universitat pública ha de jugar un paper central en el canvi social i de model
productiu, així com ser motor del creixement econòmic del nostre país, i per això ha de
seguir millorant la seva producció científica i la formació de la ciutadania. No ens
podem permetre retrocedir.
Fem doncs una crida a tots els i les estudiants a participar de la vaga general i a les
mobilitzacions d'estudiants del proper 17 de novembre, així com a organitzar-se al seu
centre d'estudis en espais democràtics i participatius.
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