COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN SUPORT A LA VAGA UNIVERSITÀRIA
CONVOCADA PEL 2 DE MARÇ DE 2017

Joves d’Esquerra Verda es suma a la convocatòria de vaga d’aquest dijous 2 de març feta per la
comunitat universitària, en la qual s’exigirà el compliment dels acords parlamentaris que
haurien d’haver tingut com a conseqüència una primera reducció per aquest curs 2016-2017.
El passat dijous 7 d’abril, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució, a proposta del
Grup Parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot, en la que s’instava a baixar les taxes un 30%,
per tal que la universitat sigui més accessible per totes i tots. Aquesta baixada de taxes
suposaria un primer pas cap a la millora en l’accés a l’educació superior davant els preus
prohibitius que són vigents actualment. Però aquesta rebaixa no s’ha complert i els preus de la
universitat s’han mantingut a Catalunya, sent els més elevats de tot l’estat. Tot i això, aquesta
mesura no compleix la necessitat d’una veritable universitat pública, que implica la reducció de
les taxes universitàries d’una manera efectiva.
L’acord aprovat pel Parlament instava al Govern de la Generalitat a revertir l’augment del 67%
a les taxes universitàries de l’any 2012. D’aquesta manera s’havia d’aplicar en aquest curs una
primera reducció del 30%, una realitat que no s’ha produït malgrat que la resolució va comptar
amb el suport de tots els grups parlamentaris amb la excepció de Junts pel Sí. Aquella moció
també instava a la Generalitat a recuperar la inversió a les universitats catalanes anterior al
2011, abans que es comencessin a aplicar les fortes retallades.
El Govern de Junts pel Sí, doncs, està incomplint un mandat parlamentari i democràtic. Està
actuant d’esquenes al Parlament i, sobretot, d’esquenes a la població que segueix patint les
conseqüències de les retallades educatives i de l’augment de les taxes universitàries. La
Universitat no hauria de ser d’accés restringit, sinó que ha de formar part de les polítiques
estratègiques de present i de futur que donin suport a una societat més inclusiva i que no
segregui.
Per tot això, des de JEV recolzarem i participarem de les mobilitzacions organitzades aquest 2
de març per demanar al Govern que compleixi allò que va ser àmpliament aprovat pel
Parlament de Catalunya. L’educació no és un luxe, sinó un dret!
1 de març del 2017

