
Comunicat de l’Associació d’Estudiants i Estudiantes Progressistes davant

l'augment de les taxes universit�ries

La Generalitat de Catalunya torna a augmentar les taxes universit�ries

per al curs vinent, a proposta de la Junta permament del Consell

Interuniversitari de Catalunya (CIC) reunida el passat 10 de juny.

L'increment del preu per cr�dit matriculat en tota universitat p�blica

catalana �s d'un 5% respecte el curs 2004/2005, un punt per sobre

l'increment estipulable de l'IPC. El CIC puntualitza que tot i l'augment de

les taxes, l'aportaci� dels estudiants al cost global dels estudis ha

disminu�t un punt a causa del creixement de la subvenci� destinada a

Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

Des de l'AEP (Associaci� d'Estudiants i Estudiantes Progressistes)

rebutgem aquesta mesura que en cap cas suposa un benefici o

aproximaci� al model d'Universitat P�blica que defensem.Els efectes que

en causa, no nom�s la incondicional pujada de taxes a qu� ens volen

acostumar any rere any, sin� la mateixa implementaci� d�aquestes, es

tradueixen en un atac directe pels estudiants i les estudiantes i al mateix

temps per la pr�pia Universitat. 

Tot i aix�, l'aplicaci� d'unes taxes com a requisit d'acc�s a

l'ensenyament p�blic superior actua de selector, deixant fora del sistema

universitari a totes aquelles persones que no poden permetre's aquest

tipus de despesa. El sistema de beques de l�Estat resta lluny

d�aconseguir la plena integraci� de tota persona que vulgui accedir a

l�ensenyament p�blic superior. La concessi� de les anomenades

�beques generals� s�estableix a partir de dos criteris: l�acad�mic, en

funci� dels m�rits que s�aconsegueixen durant el curs anterior; i

l�econ�mic, analitzant les condicions econ�miques en qu� es troba

l�estudiant o estudianta, a trav�s d�una pauta general en funci� de

l�ocupaci� i renda familiar. Aquest m�tode, quantitatiu, al no tenir en

compte les especificitats de cada un de nosaltres, i sobredimensionant els

requisit acad�mics, deixa sense ajuts a moltes persones. En

conseq��ncia, cada vegada s�n m�s les entitats financeres que

ofereixen cr�dits per accedir a la Universitat, fet que implica una

privatitzaci� del sistema de beques.

La Universitat tamb� sofreix una retallada important d�autonomia en la

gesti� i organitzaci� de la seva activitat, degut a la mala distribuci� dels

pressupostos estatals, mancant d�un important finan�ament p�blic, i

provocant l�entrada de finan�ament privat. En aquest punt, i veient com

cada cop ens allunyem m�s d�un model universitari gestionat

p�blicament, no podem passar per alt les transformacions a que est�

exposada davant l�escenari que dibuixa l�Espai Europeu

d�Ensenyament Superior (EEES). L�EEES situa la Universitat en el centre

neur�lgic del desenvolupament del mercat laboral, a partir d�unes

directrius marcades per l'�ptica empresarial, i seguint aquesta l�nia que

la LOU ja va comen�ar a perfilar, atorgant molt m�s poder a aquest

sector de la societat en la presa de decisions dins el cos de la Universitat. 

 



Creiem que la Universitat p�blica catalana ha de lluitar per no perdre el

car�cter que la constitueix: una entitat de cara al poble i per al poble.

L�administraci� p�blica catalana al seu temps ha d�apostar per una

Universitat p�blica i aplicar totes aquelles mesures per mantenir-la i

projectar-la en el futur. En aquest context, denunciem el paper testimonial

que s'atorga als estudiants membres del Consell Interuniversitari de

Catalunya. La seva pres�ncia en aquest �rgan preten la autom�tica

legitimaci� de les decisions i acords pressos, sense tenir veu en aquelles

q�estions que incumbiexen directament als estudiants i estudiantes, com

ho �s l�increment de les taxes.

Des de l�AEP lluitem per una Universitat sense cap tipus de filtre en

l�acc�s, lliure de taxes, apostant per ser font d�emancipaci� social,

dotant al poble d�una visi� cr�tica i humanista amb els processos

socials que avui en dia controlen la nostra vida quotidiana. Facilitant a

tothom que ho necessiti l�acc�s i sense cap tipus de pressi� de

l�esfera empresarial.

PER UNA UNIVERSITAT GRATU�TA I POPULAR, NO A LES TAXES

UNIVERSIT�RIES
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