RESOLUCIÓ
Barcelona, 15 de febrer del 2017

Una Universitat a l’abast de tothom

L’educació és el pilar fonamental de la societat moderna, l’eina essencial de tot sistema
enfocat al progrés, i és que només a través de l’educació s’enforteixen la tolerància, la
democràcia, el pensament crític i una llarga llista de valors i conceptes. Aquí rau la
importància d’un sistema educatiu públic i equitatiu, lliure d’interessos econòmics aliens als
interessos generals de la societat, i que no entengui l’educació com un bé explotable i els
estudiants com a clients. Aquest és el pitjor favor que una societat pot fer‐se a si mateixa.
Malauradament, en els darrers anys hem pogut veure com per als governs de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya ha primat una visio mercantilista de la universitat sobre la vessant
de desenvolupament personal, social i cultural. Els governs, davant les dificultats
econòmiques, han decidit que els estudiants hem de finançar les universitats públiques,
tractant‐nos com a simples usuaris d'un servei, i no com a ciutadans fent exercici d'un dret
tant important com el d'educació. Han retirat bona part dle finançament public a les
universitats pretenent compensar‐lo amb un copagament tant injust com insuficient. Som
el mitjà per a finançar un sistema universitari públic progressivament elititzat i sense
voluntat de millora, sinó simplement de mantenir‐se i seguir funcionant sigui com sigui.
La combinació d'un sistema de taxes altes, de les mes altes d'europa, amb unes beques
molt pobres, de quantia indeterminada, i lligades a l'excelencia, porta als estudiants a una
situació d'incertesa, doncs no saben si podran cobrir els costos dels seus estudis, i
d'injusticia, doncs la combinació es tant malaltissa que fa practicament impossible, si no
tens unes rendes altes, seguir a la universitat a poc que suspenguis una assignatura. Una
situació que porta a que per les rendes mes baixes el dret a la educació superior no sigui res
mes que un enunciat.
Aquesta situació de desigualtat social no només representa una injustícia vers aquells que
disposen de menys recursos, si no que és converteix en un greu problema d’eficiència
social, doncs fa que el talent intrínsec a la nostra societat no s’aprofiti per causes
econòmiques i que unes institucions pagades per tots i al suposat servei de la societat i del
dret a la educiació, sols siguin aprofitades per les classes mes benestants.
Davant d’aquesta situació, que ja fa anys que és insostenible, reclamem:
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Avançar cap a una Universitat gratuïta, lliure d’impediments econòmics que
permetin convertir la universitat en la columna vertebral que tota societat
moderna necessita.
Un sistema de beques salari que promogui la igualtat d’oportunitats en l’accés a la
universitat compensant el cost d’oportunitat dels estudis i que permetin
l’autonomia dels joves
L'aplicació inmediata de la reducció de les taxes en un 30% a partir del curs
2017/2018, tal i com va aprovar el parlament de Catalunya amb el vot favorable de
tota la cambra excepte Junts pel Sí.
Instaura un sistema de corresponsabilitat entre universitat i estudiants basat en els
resultats academics, igual per tothom, tingui la renda que tingui, que acabi amb la
discriminació que pateixen les rendes baixes en l'acces i permanencia als estudis
superiors.
Un compromís per part de les administracions de dotar a les Universitats amb un
finançament estable i suficient, que permeti la seva millora i la tant necessaria
actualitzacio i estabilització de les plantlles de professorat i PAS.
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