RESOLUCIÓ DE JOVES D’ESQUERRA VERDA SOBRE LA REBAIXA DEL 30% EN EL PROU
DE LES TAXES UNIVERSITÀRIES
El passat mes de març, el moviment estudiantil de Catalunya, format per estudiants i
els diferents col·lectius en què s’organitzen, com les assemblees de facultat i sindicats
estudiantils com l’AEP i el SEPC, van protagonitzar diverses mobilitzacions que van
culminar en una gran vaga que tenia com a objectiu principal reivindicar la rebaixa del
30% en les taxes universitàries a la que van assistir 8.000 estudiants d’arreu de
Catalunya. Aquesta demanda també estava present en el Parlament a través d’una
esmena que va presentar el grup parlamentari de Catalunya Sí Que es Pot a la Llei
d’Universitats de Catalunya (LUC) mitjançant la llei d’acompanyament dels
pressupostos que rebaixava els preus pel curs 2017-18. L’oposició de Junts Pel Sí a
aquesta proposta, així com l’abstenció dels grups parlamentaris del PSC i de la CUP,
van causar que aquesta esmena no s’aprovés. La instància que sí que va ser aprovada,
en aquesta cas per unanimitat, era una que plantejava el govern, que consistia en
augmentar en un 30% les beques equitat en els trams 1 i 2 (estudiants de famílies amb
rendes inferiors a 40.000 € a l’any) i la implementació del sistema de beques equitat
als màsters universitaris.
Al conjunt de la militància de Joves d’Esquerra Verda, com a part del moviment
estudiantil català, ens va produir sorpresa i sobretot rebuig que l’esmena que
proposava la rebaixa de les taxes pel curs 2017-18 no fos aprovada. Cal tenir en
compte que el mes d’abril del passat any 2016 es va aprovar en seu parlamentària una
moció presentada pel grup de Catalunya Sí Que es Pot que instava a que fos ja en
aquest curs 2016-17 que la rebaixa de les taxes universitàries del 30% comencés a
aplicar-se. Va ser des de la secretaria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya,
encapçalada per Arcadi Navarro, que es va anunciar que aquest mandat del Parlament
de Catalunya no es compliria, donant com a justificació que la mesura suposaria un
cost de 47 milions d’euros. És important contextualitzar tots aquests fets sent
conscients que Catalunya és actualment la comunitat autònoma de l’estat on cursar
estudis universitaris és més car, a causa de l’augment del 66% del preu de les taxes
que vam patir l’any 2012-13.
Per tot això, des de Joves d’Esquerra Verda, a més de reiterar el nostre posicionament
a favor d’una universitat que no exclogui ningú, pública i de qualitat, manifestem que:
- l’esmena proposada pel govern de Junts Pel Sí (CDC i ERC) és molt insuficient:
aquestes beques s’han de sol·licitar per l’alumnat a través de llargs i tediosos
tràmits i no són automàtiques segons la renda, a més que per les universitats
suposen una complicació a causa del retard que pateixen en pagar-se i que han
de ser administrades per elles mateixes.
- donat el context de mobilitzacions amb una proposta i reivindicació concretes,
exigint una rebaixa que ja va ser aprovada l’any passat, l’esmena de Junts Pel Sí
(CDC i ERC) sembla més aviat una estratègia per a que el govern i el grup
parlamentari que l’apuntala (CUP) no quedi en tant mal lloc després de les
mobilitzacions massives i combatives que vam protagonitzar els i les estudiants
de Catalunya.
Tarragona, 29 d'abril del 2017

