
No en tenen prou amb acabar amb les  beques ,
no en tenen prou amb la LOMCE , no en tenen
prou amb pujar brutalment les  taxes . Aques t go-

vern moribund vol acabar amb el nos tre dret a es tudiar
a la univers itat, expuls ar de les  s eves  aules  a tots  els
que no s iguem de famílies  adinerades . Però no ho con-
s entirem. Tots  junts , des  de totes  les  facultats  i ins tituts ,
li donarem una lliçó a Wert, un minis tre des acreditat i
embogit. Anem a derrotar el s eu decret 3+2, amb el
qual pretén privatitzar completament la univers itat pú-
blica, per a que només  tinguin un títol univers itari els
que puguin curs ar dos  anys  de màs ter, gas tant-s e mi-
lers  d’euros  que engreixaran els  beneficis  dels  empre-
s aris  de les  univers itats  privades .

El nou decret de Wert pretén expulsar
de la Universitat als fills dels treballadors...

I CiU ho recolza amb entusiasme!!

Aprofitant les  dates , en període d’exàmens  a la univer-
s itat, Wert ha aprovat d’amagatotis  el famós  decret

3+2, un nou atac que retornarà la Univers itat als  temps
en els  quals  només  una minoria privilegiada podia ac-
cedir a ella, tancant-nos  el pas  a la immens a majoria, a
aquells  que provenim de famílies  treballadores . Un
atac que ja compta amb el s uport entus ias ta de CiU
que ha manifes tat que el decret arriba “gairebé una dè-
cada tard”. I això ho diu qui ha convertit les  Univers itats
catalanes  en les  més  cares  de l’E s tat es panyol i les  ter-
ceres  més  cares  d’E uropa des prés  d’Irlanda i Gran
Bretanya. Quina vergonya!!

Amb aques ta mes ura, el Minis teri d’E ducació elimi-
narà titulacions  i fus ionarà graus , i reduirà a tres  anys
els  títols  de grau a la Univers itat, que ara s ón de qua-
tre anys  (240 crèdits ). La reducció dels  graus  a tres
anys  (1 80 crèdits ) s upos arà la s eva completa devalua-
ció, convertint aques t títol en paper mullat per al mer-
cat laboral. S i volem tenir un títol univers itari real, de
debò, amb aques t decret 3+2 ens  veurem obligats  a
curs ar dos  anys  de màs ter (actualment un any) amb
preus  impagables  per a la majoria. A més , pretenen



que el decret entri en vigor aques t mateix any, al s e-
tembre, per tal que afecti tant als  nous  alumnes  com
als  que avui ja es tan matriculats  a la univers itat.

Des prés  de retallar més  de 1 .500 milions  d’euros  a
les  univers itats  públiques , i d’un increment brutal de les
taxes  amb els  quals  ja han expuls at a més  de 45.000
es tudiants  univers itaris  en els  dos  últims  anys , aques t
decret és  una volta de ros ca decis iva cap a la privatitza-
ció. E l màs ter d’un any a la Univers itat Complutens e de
Madrid, la primera en nombre d’alumnes , os cil·la entre
4.000 i 7.000 euros  anuals . E l cos t dels  màs ters  a Ca-
talunya s ’ha incrementat en dos  anys  un 1 69%. A par-
tir de l’entrada en vigor del nou decret, en el curs  201 5-
201 6, hauríem d’afrontar el pagament de dos  anys  de
màs ter, a més  dels  tres  anys  anteriors  de grau, amb
unes  taxes  des orbitades . Qui podrà pagar els  20.000
euros  que cos tarà el títol univers itari?  Mentre el PP i
CiU s egueixen mentint dient que aques ta reforma és
per equiparar-nos  amb E uropa, obliden es mentar que
en 23 païs os  europeus  l’accés  a la Univers itat és  gra-
tuït o a preus  baixos , com per exemple a França, on un
any de matrícula cos ta una mitjana de 1 81  euros .

É s  l’atac més  greu en dècades , que culmina totes  les
contrareformes  educatives  i retallades  que el PP i CiU
han es tat aprovant per acabar amb el nos tre dret a
l’es tudi, per a impos ar el s eu model mercantilis ta i elitis -
ta, beneficiant a les  grans  univers itats  privades  que ja
s ’es tan fregant les  mans  amb aques ta nova propos ta.
E ncara que les  univers itats  privades  només  matriculen
entorn del 1 0% dels  es tudiants  de grau, la s ituació can-
via en els  màs ter, on acons egueixen el 38%, doncs  hi
ha cas os  que aques ts  s ón més  cars  a la pública que a
la privada. Amb el decret del PP aques ta s ituació es  ge-
neralitzarà, omplint les  butxaques  de les  univers itats  pri-
vades  encara més . Des  del S indicat d’E s tudiants  defen-

s em que la Univers itat Pública s igui gratuïta, com ja
s ucceeix en 11  païs os  europeus  del nos tre entorn.

Per al PP i CiU s obren univers itaris  de famílies  tre-
balladores . Volen expuls ar-nos  al mercat laboral al més
aviat pos s ible, s ens e qualificació, s ens e gas tar un cèn-
tim d’euro en la nos tra educació, per a s otmetre’ns  a
l’explotació més  s alvatge, per a llançar-nos  a les  llis tes
de l’atur crònic o empènyer-nos  a l’exili econòmic.

Cal posar en peus totes les facultats,
tots els instituts!

25 i 26 de febrer: vaga general d’estudiants
Tots a les manifestacions!

Des  del S indicat d’E s tudiants  cridem a tota la joventut,
a tots  els  col·lectius  es tudiantils , als  nos tres  profes s ors
i a tots  els  ciutadans , a la lluita, a la mobilització més
contundent i extens a. P ropos em celebrar milers
d’as s emblees , tancaments  i concentracions , i els  dies
25 i 26 de febrer una gran vaga educativa, a s ecundà-
ria i univers itat, que buidi les  aules  i ompli els  carrers . I
s i el govern no retrocedeix immediatament, tornarem
amb forces  redoblades  el 1 7 i 1 8 de març. E s tan des -
balles tant la formació univers itària i l’educació pública,
i no podem pas  romandre pas s ius .

É s  una s ituació de màxima emergència. E ls  es tu-
diants  anem a demos trar que no ens  dobleguem da-
vant aques t govern de corruptes  i lladres . Però aques -
ta lluita ens  incumbeix a tots , perquè la s eva aplicació
s upos aria l’acomiadament de milers  de profes s ors . Per
tot plegat, des  del S indicat d’E s tudiants  fem una crida
als  s indicats  del profes s orat, a les  organitzacions  de
mares  i pares , a es tar al nos tre cos tat i convocar
aques tes  mobilitzacions  amb nos altres . Defens em la
univers itat pública, és  patrimoni de tots !

Són uns pocavergonyes, els derrotarem!

Fora Wert, fora CiU, fora el decret 3+2!
Buidem les aules! Omplim els carrers!

Tots a les manifestacions!

26 de febrer
Consulta el lloc, l’hora i el recorregut de la manifestació
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