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CONFLUÈNCIA UNIVERSITAT – SECUNDÀRIA 

 
 
Les contrarreformes que està imposant el govern a secundària i a la universitat 
persegueixen un mateix objectiu: van camí de la privatització de l’educació a tots els 
nivells i compten amb molts punts comuns. Una vegada aprovada la LOMCE, el mateix 
ministre en persona ja ha dit que ara toca a les universitats. I tot fa pensar, pel que 
coneixem fins ara («informe dels experts», decrets de beques…), que la nova 
contrarreforma seguirà la línia de la LOMCE. És per aquest motiu que les reivindicacions 
a les universitats i als instituts són molt semblants actualment. 
 
Amb la LOMCE s’afavoreix l’entrada de les empreses als instituts, sobretot a la formació 
professional, cosa que ja està passant a les universitats, on les empreses ja tenen 
presència mitjançant els Consells Socials. 
La democràcia als centres s’està perdent en tots dos casos. Partint ja d’una deficient 
representació de les estudiants als òrgans de decisió, la tendència és que en segueixi 
baixant la representació i sigui menyspreada la nostra opinió. 
També cal esmentar que la LOMCE aprofundeix en l’elitització de l’educació, de la 
mateixa manera que ho fan les polítiques de l’EU2015, a través de barreres 
socioeconòmiques. A més, condiciona el finançament dels centres als resultats 
acadèmics obtinguts, la qual cosa perjudica encara més els centres dels barris obrers i 
redueix el seu finançament. De la mateixa manera, el finançament de les universitats va 
en funció de les avaluacions de l’ANECA i l’aportació del capital privat en funció dels seus 
rendiments en el mercat.  
Tant universitats com secundària segreguen per motius econòmics per falta de beques o 
imposició de criteris acadèmics per obtenir-les. Igualment amb la LOMCE i l’EU2015 es 
pretén segregar entre alumnes amb resultats millors (excel·lents) i alumnes amb 
resultats que no són els esperats pel sistema, sense reflexionar sobre les condicions 
materials que condueixen l’alumne cap a aquests resultats o la rigidesa del sistema que 
no contempla altres formes d’avaluació que s’adaptin a la realitat de cada alumne. 
Tant les universitats com els instituts estan essent escanyats econòmicament mitjançant 
retallades pressupostàries. Aquestes retallades cerquen posar el sistema educatiu en una 
situació crítica per tal de presentar la privatització com a única solució i acabar d’aquesta 
forma amb un dret que és de totes. 
 
 
El moviment estudiantil a les universitats és una constant històrica i a Catalunya gaudim 
d’una cultura assembleària força potent. Les assemblees es troben a la PUDUP, on poden 
coordinar-se i portar endavant mobilitzacions conjuntes.  
En canvi, la lluita a secundària no està consolidada i, malgrat tenir unes reivindicacions 
molt clares, s’ha vist en els darrers cursos la falta d’organització. Tot i tenir molta força a 
l’hora de sortir als carrers, sempre ho ha fet seguint les convocatòries llençades per 
universitats. Es necessària més coordinació entre la feina que ja s’està fent a alguns 
instituts per poder crear un moviment a secundària amb discurs propi i força per tirar 
endavant les seves convocatòries.  
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És evident, però, que les lluites de secundària i universitat han d’anar juntes, ja que els 
objectius són els mateixos, i coordinades serà com tindran més força. S’ha de trobar la 
manera i els espais perquè els dos moviments conflueixin, tenint en compte les 
diferencies a l’hora d’organitzar-se de tots dos.  
 
 
Ambdós moviments han presentant en nombroses ocasions voluntat de coordinar-se, i 
és que en el fons, tot i les reivindicacions concretes característiques de cada un dels 
moviments, totes estem unides defensant el dret a l’educació. Dret universal i transversal 
a tota la societat, que entre totes hauríem d’aconseguir que fos defensat per tothom, 
més enllà d’universitats i instituts. 
 
Des de el punt de vista organitzatiu, en ocasions facultats i instituts han optat per 
coordinar-se a nivell territorial, experiències que han tingut un èxit notable, però que 
costa que es consolidin i que, potser, caldria potenciar. 
 
D’altra banda no cal oblidar que molta gent de secundària acabarà a la universitat, o fins 
i tot gent d’universitats que acabarà a cicles formatius i, per tant, es tracta de lluitar 
conjuntament per conèixer i potenciar la lluita de les companyes i alhora garantir 
continuïtat en el moviment estudiantil i evitar salts generacionals que dificultin 
l’acumulació de forces i la consecució d’objectius a llarg termini. 
 
 
 
Cal prioritzar que secundària trobi la manera d’organitzar-se per plantejar la relació amb 
universitats?  
 
En quins moments cal que la lluita sigui conjunta i quines són les reivindicacions 
comunes? 
 
Com s’estableix aquesta confluència a partir de plataformes que ja funcionen, com la 
PUDUP o l'Assemblea Groga? O s’ha de buscar un nou espai? Quin seria aquest nou espai 
i com es configuraria? 
 

 


