MANIFEST D’ADHESIÓ EN SUPORT A LA CAMPANYA ILP UNIVERSITATS
La iniciativa Legislativa Popular (ILP) Universitats té com a objectiu materialitzar la rebaixa dels
preus públics universitaris.
L’any 2012 s’aplica un augment del 66% en les taxes universitàries, una mesura aplicada pel
Govern Estatal però amb el suport del Govern de la Generalitat, amb l’argument de la necessitat
d’ingressar fons mitjançant la contribució dels estudiants en el finançament de la universitat
pública en un moment de crisi econòmica i dèficit en els pressupostos universitaris.
Aquesta mesura es tradueix en que Catalunya esdevingui la Comunitat Autonòma amb les taxes
més elevades de tot l’Estat Espanyol (un 50% més) i situant les universitat catalanes entre les
més cares d’Europa. Per aquest motiu es crea una compensació mitjançant un sistema de
beques equitat, més conegut com a tarifació social, un sistema al qual el pressupost destinat és
tan sols un 0,08% del PIB, una xifra molt per sota de la mitjana de la OCDE que és del 0,24%,
totalment insuficient perquè esdevingui un sistema efectiu i alhora es tracta d’un sistema incapaç
de reflectir amb precisió les capacitats econòmiques de les famílies.
Davant d’aquest panorama, des de molts sectors de la població s’ha denunciat un sistema de
preus que suposa clarament una barrera d’entrada a l’educació a les capes amb menys recursos
de la nostra societat. Així doncs, de manera progressiva es va implantant un model elitista, que
impedeix qualsevol oportunitat d’ascens social.
L’any 2016 s’aprova al Parlament de Catalunya una moció per reduir en el curs 206-2019 el 30%
dels preus públics universitaris, compensant a les universitats amb un augment de la
transferència pública. Tot i la moció aprovada a petició de la cambra catalana, la Generalitat no
l’ha arribat a aplicar. En total s’han arribat a aprovar 3 mocions a favor de la rebaixa.
Davant d’aquesta situació, creiem necessari tornar a posar sobre la taula el debat entorn les
taxes universitàries al Parlament, ja que es tracta d’una problemàtica real, que afecta a tota la
societat en conjunt, més enllà dels i les estudiants, ja que és un fet que l’accés a l’educació
superior hauria de ser un dret universal i un bé comú, lliure de qualsevol tipus de barrera ja sigui
per motiu social, cultural, polític o econòmic.
La rebaixa dels preus públics és un primer pas per recuperar la universitat que volem, la qual un
dels pilars fonamentals ha de ser l’equitat. Per tant, és un gest democratitzador, totalment
necessari per obrir les portes al futur de la nostra societat, i que aquesta pugui desenvolupar-se
en total igualtat de condicions.
Adhereix-te a la ILP Universitats: Signa per la Rebaixa!
Recuperem la universitat, obrim les portes al futur!

