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Resum:

El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, responsable també d'Universitat, trepitja fort en el seu primer mes al càrrec.

De moment, ja proposa liberalitzar el preu del màster i disparar la penalització per repetició d'assignatures, entre moltres altres mesures que

van en contra del model d'Universitat Pública i de Qualitat.

  

Vols llegir el comunicat?
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El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, responsable també d'Universitat, trepitja
fort en el seu primer mes al càrrec. De moment, ja proposa liberalitzar el preu del màster i disparar la
penalització per repetició d'assignatures, entre moltres altres mesures que van en contra del model
d'Universitat Pública i de Qualitat.
  

Mas-Colell, sense sorpreses.
 
El conseller Mas-Colell, l'encarregat en el nou govern de Mas de dirigir Economia i Coneixement,
una macro-conselleria on queda inclosa Universitat, ha arribat fent soroll. A la voluntat d'Artur Mas
d'iniciar un procés de reforma universitària, tan aviat com sigui possible, per poder exportar-lo a la
resta de l'Estat i marcar precedent i tendència, se suma la veu del senyor Mas-Colell, qui ja ha
valorat que és necessari impulsar importants transformacions a la Universitat Pública catalana.
  
El senyor Mas-Colell va entrar en escena amb unes declaracions on deia que el greus problemes de
dèficit de l'administració catalana eren culpa de l'elevat cost sanitari, on calia aplicar un pla de
retallades. Va quedar palesa, llavors, la seva intenció d'agredir els sectors públics del país. Des del
moment, els sectors progressistes i d'esquerres tenim tots els sentits pendents d'aquest senyor i de
les seves declaracions. Com a responsable d'Universitat tampoc es queda curt i declara: "No tiene
mucho sentido que el catalán de renta media subvencione la universidad de mi hija, como ahora es
el caso".
  
Tot i que ha manifestat que, de moment, no és partidari de la pujada generalitzada de taxes
(contradient al President Mas), ja ha assenyalat diverses mesures que cal aplicar, entre les que
destaquen una forta pujada de taxes als repetidors, una liberalització dels preus dels màsters públics
i d'altres en el sentit de governança que ja assenyalen els presidents dels consells socials catalans.
  
La primera mesura ja comença a ser l'agressió (amb totes les lletres) al caràcter públic de la
institució més recorrent pels polítics i pels empresaris de torn. Les dades de què disposem els
sindicats d'estudiants són reveladores en aquest sentit. L'eliminació definitiva de la segona
convocatòria, juntament amb la pujada generalitzada del preu de crèdit que ha suposat l'aplicació del
procés de Bolonya, ja significa un augment proper al 50% del preu de la carrera (6000€
aproximadament) respecte el que suposava en llicenciatures. Una reforma com la que proposa CiU
entre d'altres, i que també contempla el Govern Espanyol, consisteix en augmentar fortament el preu
per repetidors fent tendir el preu de la taxa al cost real de l'estudi pot suposar carreres per sobre dels
9000€ per l'estudiant mig.
  
D'altra banda, tampoc sorprèn la pretensió de liberalitzar els preus dels postgraus, és a dir, de
permetre a cada universitat fixar el preu que consideri oportú. De fet, durant els governs de CiU els
màsters ja funcionaven així, però el govern tripartit, en el context de l'aplicació de Bolonya, va decidir
oferir un programa de màsters públics, els preus dels quals oscil·laven entre els 2500 i 3600€ per
dos cursos, és a dir entre un 50% i un 70% més car que els graus.
  
Tot i que la política de preus públics actual i el funcionament en general de la universitat és prou
dubtosa de ser la pròpia d'una institució pública, la proposta de Mas-Colell significaria reduir al
màxim les possibilitats del jovent català d'accedir als màsters. Ja en l'actualitat, els màsters que no
estan regulats tenen tots uns preus desorbitats, com els màsters en gestió aeronàutica o en gestió
dels recursos humans en les organitzacions que oferta la UAB i que tenen un preu d'entre 3000 i

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 2/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat


Comunicat de l'AEP arran de les declaracions del conseller Mas-Colell sobre el finançament de les
Universitats Públiques catalanes

3600€ per un únic curs. La mesura, però, està lluny de ser únicament receptora. L'objectiu és crear
obstacles en l'accés als estudis de tercer cicle i poder fixar definitivament una escletxa entre graus i
postgraus com a estudis superiors. Els primers estaran destinats a formar professionals i els segons,
clarament elititzats, estaran reservats per a aquells que hagin d'ocupar càrrecs de directius, com la
temàtica dels màsters assenyalats demostra.
  
Les mesures indicades, totes en procés d'establir-se i alterar el panorama universitari català,
requereixen atenció per part de la comunitat universitària i la societat en general. Un estudi publicat
a la revista Diagonal assenyalava que, en els últims tres anys, el fons de préstec- universitari s'ha
doblat, mentre el pressupost de beques per a cursar postgraus s'ha reduït en un 25%. A més a més,
un ordre ministerial ha acabat amb el caràcter de cost zero d'aquests préstecs, que passen a tenir
un interès aproximat de 1,5%. Així mateix, s'han endurit les condicions de devolució del préstec:
abans, en el cas que en el moment en que l'estudiant entrava al món laboral no cobrava més de
22.000€ anuals podia demanar una pròrroga en la devolució; i ara ja no.
  
Per tant, si combinem les dues mesures tindríem que com a conseqüència de la pujada del preu de
les taxes l'estudiantat s'haurà d'endeutar per poder pagar els seus estudis. Si ens hi fixem, això no
és més que seguir la lògica del mercat. I forma part d'un procés de financiarització de l'educació;
podem trobar exemples en altres països com Estats Units d'Amèrica o Anglaterra, on el deute
estudiantil és quelcom habitual.
  
En definitiva, i com no podia ser d'altra forma, CiU ha arribat amb la pretensió de caminar cap a la
privatització de les Universitats Públiques. Davant les seves propostes no ens queda cap altra opció
que la unitat del moviment estudiantil. L'ensenyament no és un negoci.
  
PER UNA UNIVERSITAT PÚBLICA I DE QUALITAT!
  
AEP-Associació d'Estudiants Progressistes Barcelona, 14 de febrer de 2011.
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