ELS EFECTES DEL "DISTRITO ÚNICO"

Introducció
Amb la suposada intenció d'afavorir la mobilitat dels estudiants universitaris per tal
que puguin seguir els estudis de la seva preferència a la Universitat de la seva
elecció, i d'afavorir el contacte entre cultures a l'Estat Espanyol, el 21 de gener de
2000 el govern central va aprovar el Reial Decret 69/2000.
D'altra banda, la figura jurídica del decret (una disposició elaborada directament
per l'executiu, sense sotmetre el text a una elaboració més curosa i consensuada
per part del legislatiu) té el seu fonament en la "extraordinaria i urgent necessitat"
de la mesura que es vol aplicar, situació que, en cap cas, seria aplicable a
aquesta materia. Denunciem doncs que la decisió del goven central d'adoptar
la figura del decret respon exclusivament a una voluntat d'evitar un debat
social sobre aquesta qüestió.
La imposició del "Distrito Único" en aquestes condicions comportarà un seguit de
problemàtiques i conflictes que exposem a continuació.
Mobilitat obligatòria
Els autors del decret intenten fer creure que la mobilitat serà opcional i ampliarà
les possibilitats d'escollir lliurement el centre on es vulguin cursar els propis
estudis però, per a molts estudiants aquesta "possibilitat" es convertirà en mobilitat
obligatòria per no tenir prou nota.
Per a alguns estudiants la imposició d'aquest desplaçament forçós a
qualsevol punt de l'estat comportarà la imposibilitat d'accedir a
l'ensenyament universitari ja que no podran afrontar el cost econòmic del
trasllat.
Llengua i cultura
L'enriquiment cultural i acadèmic que podria afavorir aquest decret només es pot
dur a terme en un marc de confiança i coneixement profund de les realitats socioculturals dels llocs de destí. En aquest sentit el decret no preveu cap element que
promogui aquest coneixement mutu i per tant no es realitza un aprofundiment real
de l'intercanvi. El desconeixement de la llengua catalana per part d'alguns
estudiants pot modificar el desenvolupament natural de moltes classes, fent
retocedir un procés de normalització lingüística que, actualment, encara no
està completat i impulsant una castellanització del sistema universitari català.

Inadaptació a la realitat social
La uniformització afectarà als continguts dels nous plans d'estudi; diverses
assignatures de diversos camps correreran el perill de desaparèixer. Alguns
ensenyaments, especialment en l'àmbit jurídic i administratiu, quedaran totalment
allunyats de la realitat pràctica.
Elitització
Una conseqüència evident del "Distrito Único" serà l'elitització del sistema
universitari ja que té com a un dels principals objectius la competitivitat entre
universitats.

