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El moviment associatiu juvenil reclama una sortida dialogada al 
tancament d’estudiants a les universitats 

 
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), plataforma que aplega 96 entitats 
juvenils, demana als rectors de les universitats catalanes i al Departament d’Innovació, 
Empresa i Universitats que reconeguin que el Pla de Bolonya no s’ha explicat ni prou ni bé. 

 
 
Des de fa uns dies, centenars d’estudiants han començat una sèrie de tancaments a algunes 
facultats de la UB i de la UAB. Protesten per com s’està duent a terme l’adaptació a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior (EEES) per part dels equips de govern de les universitats i del departament 
responsable de la Generalitat.  
 
Estem convençuts, perquè ho venim denunciant de fa temps a través de resolucions aprovades en 
les darreres assemblees del CNJC, que moltes coses no s’han fet bé. El pitjor de tot és que ningú ha 
assumit cap responsabilitat. Ni rectors, ni responsables polítics de la Generalitat i del govern de 
l’Estat. La implantació del model d’ensenyament superior representa una oportunitat per a la 
mobilitat de la joventut europea, però cal reconèixer que no s’ha fet ni amb diàleg amb els actors 
implicats, ni amb una planificació suficient de recursos i conseqüències de les mesures adoptades. 
Una deficiència, aquesta, que pot perjudicar els i les estudiants que han de treballar per pagar-se 
els estudis. 
 
Per contra, l’aplicació de l’EEES ha generat temors i recels, sensacions d’inseguretat, d’improvisació 
constant entre estudiants i professors. D’haver d’aplicar o ser partíceps de quelcom que ningú ha 
explicat de forma adequada. Tot això ha contribuït a generar la sensació que s’intenta donar gat 
per llebre, que es promou la mercantilització de l’ensenyament superior amb l’entrada de les 
empreses en el món universitari, cosa que, efectivament, s’està produint en alguns àmbits. I, que 
sabem -almenys fins ara- l’educació no és un negoci. 
 
Cal garantir la participació de l’estudiantat –el col·lectiu més nombrós de la universitat i el qui se’n 
veurà més afectat- en els debats sobre el model universitari, tot respectant les estructures 
organitzatives existents, és a dir, el paper de les assemblees de facultat i dels sindicats d’estudiants. 
I això no s’ha fet fins al moment. 
 
Per tot això, el CNJC demana: 
 

 Voluntat de diàleg als rectors i a l’administració universitària per tal d’arribar a una 
sortida negociada de la situació actual. 

 
 El reconeixement per part dels rectors i del conseller Huguet de que l’adaptació a l’Espai 

Europeu d’Ensenyament Superior s’està duent a terme de forma improvisada i sense 
preveure les conseqüències que poden tenir algunes mesures, sobretot pel que fa a la 
compatibilització d’estudi i treball. 

 
 Que les universitats i l’administració informin, de forma transparent i immediata, dels 

seus plans de concreció de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, de què 
implica a la pràctica. 

 
 Una política de beques suficient, que cobreixi les necessitats dels i de les estudiants, i que 

no sigui una ajuda limitada com fins al moment. 
 

 El traspàs dels recursos destinats a beques de l’administració de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya. 
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 Un finançament adequat al sistema universitari públic català que garanteixi la seva 
viabilitat futura però que estableixi mecanismes de control per tal que situacions de 
deute històriques com les actuals no es tornin a produir. 

 
Per una universitat pública, catalana i de qualitat! 
 
Barcelona, 27 de novembre de 2008. 
 
MÉS INFORMACIÓ: 
• Agnès Russiñol, presidenta del CNJC: 600 51 33 96. 
agnes.russinol@cnjc.cat
• Lluís Monerris, secretari d’Educació formal del CNJC: 660 11 88 68. 
lluis.monerris@cnjc.cat  
• Miquel Andreu, cap de Comunicació del CNJC: 650 95 18 85 
comunicacio@cnjc.cat 
 
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la xarxa d’associacions juvenils del país, la plataforma que aplega 
les entitats juvenils d’àmbit nacional i els consells locals de joventut. La tasca principal és dinamitzar el moviment associatiu i 
la participació de la gent jove. Fundat el 1979, el CNJC fa de pont entre els i les joves i els poders públics per millorar la 
situació juvenil. Més de 175.000 joves catalans estan associats i participen en les entitats membres del Consell, ja siguin 
associacions educatives (esplais, agrupaments escoltes, casals i grups de joves...), sindicals d’estudiants i treballadors, 
culturals i d’intercanvis, joventuts polítiques, entitats socials especialitzades, prestadores de serveis a la joventut, o consells 
locals de joventut, constituïts en la Xarxa de Consells Locals de Joventut de Catalunya. 
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