
MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE EL 3+2 

PER ALS ESTUDIANTS DE LES UNIVERSITATS CATALANES  

Un cop més la  democràcia  es queda fora de les  universitats.  El  passat  30 de gener,  el  Consejo  de 
Ministros va aprovar el  Real Decreto 43/2015 pel  cual entra en vigor l'anomenada “Reforma 3+2” que 
suposa bàsicament que els graus universitaris es redueixin a tres anys i que els màsters s'ampliïn a dos 
anys. Un nou atac a l'educació pública i universal, ja que això cal sumar-li una desmesurada pujada de les 
taxes i l'enorme reducció de les beques i ajuts per als estudiants dels darrers anys, el que fa que tot plegat  
suposi una elitització de l'educació superior impossibilitant l'accés a les persones amb menys recursos 
econòmics.   

Els estudiants, com a principals afectats per l’aplicació del decret que instaura el  model del 3+2, i  no 
havent obtingut resposta a les seves demandes dins les institucions educatives universitàries, utilitzarà el 
referèndum com a eina democràtica per reobrir el debat sobre la qüestió. Donada la manca de diàleg entre 
col·lectius universitaris a l’hora de prendre decisions que n’afecten tota la comunitat, i en conseqüència 
durant els darrers anys s’han imposat  reformes acadèmiques,  augments de taxes i  d’altres qüestions, 
evitant el debat públic entre la pròpia comunitat universitària i una part important del sector educatiu.

Atès  que no  han  estat  escoltades  les  demandes  dels  estudiants  i  de  les  organitzacions  que  els 
representen i han pres decisions vinculants sense la seva participació real -tot i ser aquest col·lectiu, els  
estudiants el que conforma un major gruix de la comunitat educativa i és alhora el principal afectat per la 
reforma de manera directa.

Atès que el moviment estudiantil es proposa organitzar un referèndum entre l’alumnat que permetrà saber 
quin és el posicionament d’aquest respecte el sistema de 3+2.

Atès que el referèndum pretén esdevenir una eina democràtica amb l’objectiu de generar un debat sa al 
voltant de la qüestió i que les institucions acatin el mandat ciutadà que s’hi manifesti.

Per tot això, el grup municipal de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció dels 
següents acords, els quals hauran de ser executats en el termini màxim d'un mes. 

1. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Riudoms a la proposta de realització d’un 
referèndum sobre el 3+2 entre l’alumnat de les universitats públiques.

2. Instar  el  Govern de la Generalitat  de Catalunya a obrir  un procés participatiu  de debat  entorn 
l’aplicació del 3+2 que compti amb la representació estudiantil corresponent.

3. Trametre aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i 
sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar als equips de govern de les universitats públiques de la 
seva competència.
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