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RESOLUCIÓ PER UNA UNIVERSITAT PÚBLICA
“La universitat pública catalana ha viscut en la seva darrera etapa un procés complex de
pèrdua d’autonomia, el qual a través de lleis orgàniques i iniciatives legislatives europees, l’ha
vinculada a uns sectors de la societat per sobre de la resta.” (Declaració del CNJC davant
l'Espai Europeu de l'Educació Superior - EEES)
Un any després que l'Assemblea General Ordinària celebrada a Girona aprovés la declaració
del CNJC sobre l'EEES, avui és més que necessari reafirmar-nos en el contingut i actualitzar
les nostres propostes amb l'objectiu d'aconseguir una interacció efectiva amb l'administració
pública catalana. Exposats els motius, considerem prioritari que el CNJC mantingui constant el
compromís per la defensa de l'educació pública en totes i cada una de les seves etapes.
Per això, el CNJC declara que:
−

La transformació i adaptació del sistema d’ensenyament superior en el marc de l’espai
europeu implica una entrada del pensament hegemònic en clau de l’economia del
coneixement. La reestructuració de les titulacions en termes de grau i postgrau, la
introducció del nou model de crèdit computable (crèdit ECTS), la implicació de l’empresa en
el desenvolupament dels plans d’estudi o els inputs financers de la universitat procedents
del sector privat són algunes de les mesures que l’EEES propicia a partir de la Declaració
de Bolonya que van signar 28 països europeus l’any 1999.

Davant aquest anàlisi, el CNJC considera que:
1. Sobre el sistema de crèdits ECTS:
- Sota l'objectiu de garantir una plena igualtat d'oportunitats per a tothom, els sistema de
crèdits ECTS no pot esdevenir un condicionant per accedir als estudis d'educació
superior.
- És indispensable que l'elecció per cursar una titulació universitària no esdevingui un
impediment per compaginar altres aspectes, com la vida laboral o associativa.
2. Sobre l’organització de les titulacions:
- És indispensable que els títols de grau no quedin devaluats en relació als de
postgrau, tant pel que fa a la seva qualitat acadèmica com en la capacitació laboral, i
evitar que siguin només aquests els que habilitin per als llocs de treball qualificats. No
s’ha de deixar que cap àmbit de coneixement quedi relegat als postgraus.
- S'ha de garantir que els nous plans d’estudi potenciïn una formació integral a la realitat
i peculiaritat del seu entorn sociocultural.
- És inconcebible que certs estudis de postgrau s'imparteixin de manera exclusiva en
universitats privades, ja que això significaria tancar àmbits de coneixement a certs
estudiants per motius econòmics.
- És imprescindible una política ferma de defensa de l'ús de la llengua catalana a les
universitats, ja que cal garantir que els estudis de postgrau puguin realitzar-se en
català.
3. Sobre el finançament:
- Per tal de resoldre les actuals deficiències de les universitats i fer front a les necessitats
econòmiques d’aquest procés creiem necessari un augment immediat i substancial del
PIB destinat a les universitats i a les beques per a estudiants, tendint al nivell dels
països escandinaus.
- Cal garantir l'accés als estudis de grau a través de preus i condicions públiques.
Actualment no és aquesta la tendència, ja que en els últims anys les taxes
universitàries han augmentat per sobre de l'IPC anual.
4. Sobre la participació:
- La nul·la transparència política en aquestes reformes i la tergiversació de la informació
que actualment posseeixen les i els estudiants són motius suficients per formalitzar una
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-

queixa a l’administració pertinent.
S’ha de garantir la participació de l’estudiantat en els debats sobre el model universitari,
tot respectant les estructures organitzatives existents (sindicats estudiantils), com
també promocionar la implicació de totes aquelles persones que prèviament no estan
organitzades.

Creiem que Catalunya i Europa necessiten ara més que mai un món universitari que no
depengui del món empresarial i que no tingui en l’educació superior dels Estats Units un
referent a seguir. No volem un espai per competir i per exportar ensenyament superior a la
resta del món mitjançant fórmules de comercialització de serveis.
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