COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN SUPORT A LA VAGA DEL
29N

Joves d’Esquerra Verda dona suport a la vaga convocada per aquest dijous 29 de
novembre en la qual reivindiquem la reducció del 30% dels preus de les taxes tan
les universitàries com les de FP i la reversió d’un model de privatització i
mercantilització que està esdevenint l’educació.
L’educació és un dret indispensable per a la cohesió en tant que ens aporta valors
democràtics per créixer i esdevenir ciutadania crítica i lliure. Al llarg dels anys de la
crisi, però, hem observat com l’educació s’ha vist obstaculitzada per lleis educatives
que l’han debilitat i elititzat, tot prioritzant la privatització i no pas la seva
universalitat. A més, segueix sent un sistema que es basa a memoritzar, competir i
promulgar idees individualistes.
Diverses lleis educatives han passat per les aules, la LOMCE, herència de
l'exministre Wert, va ser una de les que més malestar social va causar. L'objectiu
principal de la llei és aconseguir una major autonomia per part dels centres escolars
que fa que es reforci la figura del director i la de coartar les possibles vies de
participació entre els diferents estaments de l'organigrama escolar i la comunitat
educativa. Aquesta regressió, però, ja va ser anticipada a Catalunya de mà de la
LEC. La LOMCE, a més, contempla promoure revàlides, incloure l'assignatura de
religió al batxillerat i promoure concerts amb escoles privades per tal facilitar la
suposada demand social de qui vol que els seus fills estudiïn en castellà a
Catalunya, trencant així amb un dels més amplis consensos de la nostra història: la
immersió lingüística.
El pla Bolonya a les universitats i el 3+2 són altres exemples més que perpetuen la
privatització del sistema educatiu públic i impossibilita compaginar els estudis amb la
vida laboral. Són exemples clars de l’ànim de la dreta de dificultar l’accés a
l’educació superior de la majoria social. El sistema actual, a més, tendeix a adoptar
comportaments de mercantilització, permetent l’entrada d’iniciatives privades en
serveis que s’ofereixen dins la comunitat educativa com és el cas dels serveis de
cafeteria o reprografia.
A més, durant els pitjors anys de la crisi el Govern de la Generalitat encapçalat per
Artur Mas va decidir augmentar el preu de les taxes universitàries un 67%, agreujant
encara més la situació de milers d’estudiants, deixant-los fora de la universitat i
incrementant les desigualtats. L'any 2017, a proposta de Catalunya Sí Que Es Pot,
es va aprovar la resolució per revertir aquesta pujada dels preus un 30%. Aquesta
proposta era un primer pas per revertir la situació d’injustícia que s’havia establert
amb la pujada de taxes del govern de Mas.

El Govern de Junts per Catalunya, però, no va obeir el mandat del Parlament de
Catalunya i encara avui ens trobem amb els preus d'universitat més elevats de tot
l'Estat.
Els i les estudiants no són els únics que pateixen amb els preus, pràctiques no
remunerades, etc., sinó que la resta de membres de la comunitat educativa, PAS i
PDI, tot sovint es troben en situacions de precarietat i dificultats a l’hora de dur a
terme les seves tasques com a professionals. Creiem que una educació pública de
qualitat ha d’estar basada també en la dignificació de totes les persones que en
formen part.
La reacció del Govern però, ha estat mínima i insuficient. Els estudiants seguim
esperant que els preus de graus es rebaixin i, s'equiparin també els de màster.
Exigim que es reverteixin les retallades que va començar el govern de CiU i que els
posteriors governs de la generalitat no han revertit, que es compleixi el mandat del
Parlament de Catalunya segons el qual s’ha de rebaixar un 30% les taxes, que
s’acabi la precarització del nostre professorat i les altres professionals que treballen
en la comunitat educativa i s’acabi amb les pràctiques contractuals dels professors
temporals que poden esdevenir fraudulentes, entre d’altres.
Davant això, des de JEV ens sumem a la vaga unitària convocada per sindicats
d’estudiants i de treballadors docents pel dijous 29 de novembre, perquè sense una
educació pública i de qualitat no aconseguirem una societat justa i lliure. L’educació
no és un luxe, és un dret.
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