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VAGA A LES UNIVERSITATS

Els estudiants tornen al carrer
LUCÍA FRANCO DE PAZ

Les assemblees de facultat
de les universitats d’arreu
de Barcelona s’han unit per
convocar vaga el 2 de març,
amb l’objectiu de reclamar la
reducció del 30% de les taxes
universitàries i l’equiparació
dels preus dels màsters amb
els dels graus.

El 7 d’abril del curs passat el Parlament va aprovar una moció (amb
el vot en contra de Junts pel Sí),
que instava a reduir les taxes un
30%, no obstant això, aquest
curs la reducció no s’ha aplicat.
Per aquest fet, els estudiants demanen que el Govern obeeixi el
Parlament.
Les taxes que s’han de pagar
a les universitats catalanes han
augmentat des del 2001 fins a un
133%. Concretament l’any 2012
el govern de la Generalitat presidit per Artur Mas va publicar un
Decret pel qual s’incrementava en
un 66% les taxes universitàries.
Els estudiants diuen que aquests
preus “són abusius” i que “deixen fora de l’accés a la universitat a milers de famílies i joves”.
Catalunya és la comunitat autònoma amb els graus més cars. La
carrera més barata a Espanya és la
d’humanitats i es cursa a Galícia
per 591 euros, mentre que la més
cara és el de Ciències de la Salut a
Catalunya, amb un preu de 2.372
euros. A més, mentre que països
com Alemanya o Dinamarca disposen d’una universitat gratuïta,
Catalunya és la quarta regió d’Eu-

Manifestació estudiantil el 17 de novembre de 2016 per reivindicar una universitat gratuïta. LUCÍA FRANCO DE PAZ

Reivindicacions locals
···Cada universitat també té les

seves reivindicacions locals, amb
les quals pretenen pressionar els
seus rectorats per tal de millorar
la qualitat educativa i fer una universitat més accessible per totes
les persones, sigui quina sigui la
seva situació econòmica.
A la Universitat Autònoma de
Barcelona demanen la gestió pública del servei de copisteria de
la universitat, així com la gratuïtat dels dossiers i les impressions.
Argumenten que són “imprescindibles per les tasques acadèmiques de l’estudiantat”. També exigeixen la gratuïtat dels bu-

sos que comuniquen el campus,
que en el darrer any han passat a
ser de pagament, gestionats per
una empresa externa i coordinats
amb TMB.
A la Universitat Pompeu Fabra
demanen l’augment de l’oferta de
màsters públics, ja que la UPF, malgrat ser una universitat pública,
oferta molts màsters privats, a un
preu per tant, més elevat. També insten a augmentar la presència del català a les aules, ja que la
UPF prioritza sovint assignatures
en anglès o castellà per tal que els
estudiants Erasmus puguin seguir
les classes.

ropa amb les taxes més elevades.
El moviment estudiantil de
la UPF argumenta que les conseqüències dels preus dels graus són
“més dures per les estudiants de
classe treballadora, que han vist
minvats els seus ingressos en els
darrers anys de crisi econòmica”.

Els màsters

El curs passat els estudiants catalans es van mobilitzar per aturar l’aplicació del Decret del 3+2,
aprovat pel govern espanyol el
2015. Gràcies a les protestes, van
aconseguir que el Parlament aprovés una moció que aturava la modificació dels graus existents de 4
anys a 3. De totes maneres, s’ha
acceptat la creació de nous graus
de 3 anys. Això fa que cada vegada sigui més necessari un màster

JORNADES A LES UNIVERSITATS CATALANES

El món desigual a la
universitat
LUCÍA FRANCO DE PAZ

El passat dimarts 7 de febrer es
van inaugurar les jornades “Visions d’un Món Desigual”, que es
centraran en la producció i consum de responsabilitat i tindran
lloc durant el mes de febrer i març
a diverses universitats catalanes.
L’objectiu general de l’esdeveniment és sensibilitzar la comunitat
universitària sobre el paper dels
drets humans en el desenvolupament sostenible.
Les jornades consten de 8 sessi-

ons que pretenen abordar i debatre temes com els models de consum, les migracions, les guerres,
colonitzacions, etc. des de l’òptica diferents països. En cada xerrada es revisaran els motius del
subdesenvolupament, es tractaran les noves alternatives polítiques sorgides en els darrers anys,
el tractament dels drets humans
i es debatran nous plans i estratègies socioeconòmiques per construir un món més just i equitatiu.
Aquesta és la primera edició de
les jornades, però des del 2012 ca-
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per completar els estudis i accedir al món laboral.
Els màsters públics estan lluny
de cobrir la demanda i el preu
d’aquests és més elevat que els
preus de graus; la mitjana ronda
els 3.000 i hi ha universitats públiques que n’ofereixen a preus molt
més alts. Per això, els estudiants
demanen que s’equipari el preu
dels graus amb els dels màsters.
El 17 de novembre d’aquest
curs ja hi va haver mobilitzacions demanant la reducció de les
taxes, però la situació ha continuat igual. L’objectiu dels estudiants
a llarg termini és aconseguir una
universitat gratuïta o un sistema
de pagament redistributiu: que les
persones que tenen més paguin
més i aquelles amb menys recursos no paguin. ···

da curs s’han realitzat unes jornades que han tractat temes similars,
relacionats amb les desigualtats al
món, però centrades en el Món
Africà i l’Amèrica Llatina.
La primera conferència que va
tenir lloc la setmana passada a la
UPF va tractar del “Turisme Sostenible” i va ser a càrrec de Jordi
Gascón, Doctor en antropologia
social. El següent conferenciant
serà Albert Sales, politòleg i sociòleg, que abordarà el tema dels
Drets humans i la producció.
A la UPF les sessions se celebren
els dimarts 7, 14, 21 28 de febrer
i 7 de març de 15 a 18 h a l’auditori Mercè Rodoreda del Campus
de la ciutadella. Qualsevol persona de la comunitat universitària
pot inscriure-s’hi i l’import és de
15 euros. ···

