
EL MANIFEST DE TARDA

Els  i  les  estudiants  de  tarda  prenem  la  paraula  perquè  la  nostra  situació
s’agreuja dia a dia. Hem de front a les greus problemàtiques derivades de la
manca  de  finançament:  El  retrocès  en  la  igualtat  d’oportunitats i  un
estancament del nivell qualitatatiu de les universitats (per enumerar-ne dues de
les principals).  Però,  a  més  a  més,  com a estudiants  de tarda tenim un
seguit  de problemes específics que necessiten una actuació decidida per
començar a solventar-se. 

Molts de nosaltres estem treballant i hem decidit cursar estudis universitaris per
millorar la nostra formació i  augmentar el  nostre nivell  cultural.  D’altres vam
començar  a  estudiar  en els  grups de matí,  però  la  pressió de les taxes i
l’absència total de beques o de qualsevol altre tipus d’ajuda ens ha forçat
a incorporar-nos al món laboral (sovint en condicions molt precàries) per
poder continuar els nostres estudis (aquesta situació és especialment greu
en  els  darrers  cursos  de  les  carreres  més  llargues).  Alguns  ens  hem  vist
obligats a matricular-nos als grups de tarda davant la saturació dels grups de
matí.

A més,  en moltes carreres tenim classe simultàniament  al  matí  i  a la  tarda
(especialment quan s’ha de fer algun tipus de pràctiques). Aquesta distribució
de  les  assignatures,  impulsada  unilateralment  des  dels  gestors  de  la
universitat,  fomenta el model d’  “estudiant a temps complet”  i,  per tant,
impedeix  compaginar  el  treball  amb els  estudis,  excloent  o  dificultant
l’accés  a  l’ensenyament  superior  a  les  persones  amb rendes  familiars
més baixes.

Aquesta política irracional ens porta a molts de nosaltres a haver de “viure” a la
Facultat. Així ens veiem greument afectats per la política de cedir l’explotació
dels serveis de bar-menjador a empreses privades, ja que sovint ens hem de
quedar a dinar. Com podem pagar un menú cada dia si no hi ha beques de
menjador  (ni  de  cap  tipus)  i,  a  més,  la  distribució  horaria  dificulta
extremadament que els estudiants treballin?

Així no és estrany que un dels caballs de batalla del moviment estudiantil en
els darrers cursos estigui sent  l’habilitació a les facultats de menjadors amb
microones,  per  reduir,  en  certa  mesura,  l’impacte  d’aquestes  polítiques
sobre el sector dels estudiants que cada dia dinem amb el tupper ware als
passadissos de les facultats (ja que les empreses concessionaries, en molts
casos ni tan sols ens deixen dinar amb el  tupper o l’entrepà a les taules del
bar).



Per  aquests  motius  que  acabem  d’exposar,  els  i  les  estudiants  de  tarda,
exigim, a més de les reivindicacions generals d’aquesta jornada de vaga,
els següents punts:

 El  manteniment dels torns horaris de mati i tarda separadament
(evitant el model d’ “estudiant a temps complet”).

 Una  política  de beques coherent,  que eviti  situacions  kafquianes
(per exemple que sigui pràcticament impossible accedir a una beca
d’estudis si  ja t’has incorporat  al  món laboral,  encara que sigui  en
situació precària i amb salaris molt baixos).

 La creació de  Menjadors Universitaris a tots els campus, amb un
menú  decent  i  a  preus  asequibles  per  als  estudiants.  Així  mateix
l’exitència  d’abonaments  setmanals  i  mensuals  en  aquests  serveis.
Això  només  es  possible  si  les  universitats  assumeixen  la  gestió
directa  dels  serveis  de  bar-menjador,  evitant  la  concessió
d’aquests  serveis  a  les  grans  empreses  orientades  a  fer  negoci  a
costa nostra.

 L’establiment  a  tots  els  centres  de  sales  menjador  proveïdes de
microones per tal de poder escalfar el menjar que ens veiem obligats
a portar-nos de casa.

Finalment  advertim a  les  institucions  implicades  que,  de  continuar  amb  les
polítiques  actuals,  estaran  afavorint  l’el·litització  de  la  universitat,  impedint
l’accés de les classes populars a l’ensenyament superior públic.

També  volem que els  ciutadans i  les  ciutadanes de  Catalunya coneguin  la
realitat de les universitats del país i puguin dir-hi la seva, ja que 

la Universitat és de tots i totes ! 


