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21 D’ABRIL DE 2012 
 
 

MANIFEST EN CONTRA DE LA PUJADA DE TAXES DE LA MATRÍCULA DE LA 
UNIVERSITAT PÚBLICA 

 
 
Com a resposta davant les retallades per part del govern central els col·lectius juvenils 
ens hem de posicionar, prendre part activa en les decisions que ens envolten. Ara, 
l’atac a les institucions públiques es manifesta  en forma de pujada de taxes a la 
universitat: a partir del curs que ve, la matrícula per assignatura es podrà encarir fins 
un 50% depenent de cada comunitat autònoma; a més de la possibilitat d’incrementar 
el nombre màxim d’estudiants per classe en un 20%. Creiem que aquesta no es una 
imposició no només del govern central, sinó que és un requisit mercantil que pretén 
seguir la fulla de ruta marcada per la EU2015 (estratègia universitat 2015); un model 
pedagògic neoliberal. 
 
El nostre desacord rau en què no creiem,  i no defensem , aquelles mesures que 
castiguen a les classes mes desfavorides, aquelles que no han provocat la crisi. En 
una situació com l’actual on hi ha famílies en les quals no treballa cap dels dos tutors 
legals, amb cinc milions i mig d’aturats i en un context juvenil on 1 de cada 2 joves 
menors de 25 anys es troba en l’atur, existeixen altre tipus de mesures que prendre. 
AQUESTA NO ES LA FORMA D’EIXIR DE LA CRISI,  L’EDUCACIÓ NO ES VEN. Mai 
s’haurà de jutjar mitjançant criteris d’eficiència i solvència econòmica; suposa l’exclusió 
de milers de joves, fills/es de treballador/es en situació precària: generarà una 
universitat d’èlits que reproduirà models educatius de fa segles. 
 
Per això, el CJCV es posiciona en contra de la pujada de taxes i manifesta el seu 
descontent en front de les polítiques dutes a terme tant pel govern de la Generalitat 
Valenciana com de l’Estat espanyol. Del mateix mode demanem una pressió per part 
del CJCV, per tal que faça d’intermediari entre l’estudiantat i la Generalitat Valenciana 
en el diàleg educatiu. 
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