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PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LA UNIVERSITAT I FP, CONTRA
L’AUGMENT I LA CREACIÓ DE TAXES
COMITÈ EXECUTIU – Barcelona, 9 de novembre de 2013
En el marc de les polítiques d’austeritat fruit de la correlació de forces de la dreta als
governs de Brussel·les, Madrid i Barcelona, fa ja tres exercicis pressupostaris que el jovent
patim les conseqüències de les retallades en educació, entre molts d’altres àmbits dels
drets fonamentals.
L’educació superior mereix un reconeixement especial, ja que després de l’etapa
obligatòria, l’existència d’un model o d’un altre ens obre la porta als i les joves cap a la
igualtat d’oportunitats.
L’abril de 2012, el Govern espanyol va fixar a través d’un reial decret que l’estudiantat
universitari havia de cobrir entre el 15 i el 25% del cost total dels seus estudis. Aleshores,
el conseller del ram, Mas-Colell, va assegurar que l’alumnat català només pagava el
13,9% del total de la matrícula i va aplicar un sistema progressiu de taxes per trams que
incrementava el preu públic fins a un 66,6% del tram 6; el màxim permès. Durant
aquests dos cursos, sindicats, organitzacions polítiques, personal laboral, professorat i una
llarga marea de la comunitat educativa han dut a terme campanyes de denúncia d’aquest
aberrant augment en el preu dels estudis perquè implicava que moltes persones no es
poguessin costejar la Universitat. Fa poques setmanes, però, la Sindicatura de Comptes
ha assegurat en un informe que fa tres anys l’estudiantat català ja pagava el 22% del
total del preu i no el 13,9% que va afirmar el conseller. De la mateixa manera, la
consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va crear el curs passat una nova taxa en el cicle
superior de la Formació Professional (FP), comparant-ne el cost amb el d’un telèfon
d’última generació.
Per tot això, DEMANEM:
-

Que el Govern de la Generalitat expliqui el sistema de càlcul dels preus públics de la
universitat i posteriorment el sotmeti a debat públic amb el conjunt d’actors implicats
en el sistema universitari.

-

Que es derogui l’augment de taxes que es va produir el curs passat tant a la
Universitat pública com a la FP.

-

Que hi hagi un compromís de desfer totes les retallades que han posat en greu perill la
universalitat en l’accés, així com la qualitat, a l’educació superior.

-

Que el CNJC, conjuntament amb el CEUCAT, continuï fent passos per conèixer
l’existència de casos reals d’estudiants que s’han quedat fora del sistema educatiu per
motius econòmics, a través de les seves entitats sindicals i de manera consensuada
amb el moviment associatiu i que dugui a terme interlocució amb el Síndic de Greuges
i l’AGAUR.
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