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¿QUIÉN FILTRÓ EL VÍDEO
DECM²
JORDI
La jueza que
investiga la fortuna oculta de Jordi Pujol ha ciÁREA: 180
- 20% PUJOL?SECCIÓN:
BARCELONA
tado a todas las partes para intentar aclarar quién filtró el vídeo con la declaración del expresidente de la Generalitat. La defensa
30 Enero, 2015
ha presentado un escrito de protesta, recordando que está prohibido facilitar a los medios de comunicació el material. FOTO: ACN

Els universitaris paguen
el 40% del cost dels estudis
N’haurien d’assumir entre el 15 i el 25%, segons el Ministeri d’Educació. Ho

vinculen a les taxes. Baixa el nombre d’alumnes per primer cop des del 1970
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zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Els estudiants de les universitats públiques catalanes paguen, de mitjana, més del 40%
del cost de la docència, tot i que
el Reial Decret que regula el finançament universitari estableix que les matrícules han de
sufragar entre el 15 i el 25% del
cost, segons un estudi de l’Observatori del Sistema Universitari (OSU), que ho atribueix a
l’augment de les taxes.
Sergio Espuelas, un dels autors de l’informe, creu que
aquest fet pot ser una de les
causes que han motivat que,
per primera vegada des del
1970, es redueixi el nombre
d’estudiants. Tot i no tenir proves concloents, va assenyalar
que l’encariment de les taxes
genera dificultats en l’accés a la
universitat, «una hipòtesi molt
plausible», va assegurar.

L’OSU sosté que mentre els
ingressos per transferències públiques van passar d’un 77,8%
el 2009 a un 66,9% el 2012, la recaptació per taxes i matrícules
s’ha doblat, passant del 12,4% el
2009 al 26% el 2014, un augment que es va concentrar el
2011 i el 2012. L’entitat atribueix
aquest increment a l’encariment de les taxes fixat per la Generalitat a partir del decret del
Ministeri d’Educació. Espuelas
va assegurar que l’any 2011 les
famílies assumien el 16% del
cost, el triple que a països com
Dinamarca, Bèlgica, Alemanya,
Àustria o Suècia.
Amb tot, Alfonso Herranz,
un altre dels autors de l’estudi,
va titllar d’«excessius» els preus
actuals i va lamentar no poder
fer valoracions més taxatives a
causa de la manca de comptabilitat analítica a les universitats. En aquest sentit, va explicar que el finançament i les

Contractes de
menys d’un mes
El 43% dels contractes temporals
signats per catalans de menys de
30 anys durant el 2014 van tenir
una durada inferior a un mes, segons l’estudi Joves mes a mes
2014, que ahir va presentar Avalot-Joves de la UGT de Catalunya.
Des del 2007, aquest tipus de
contractes s’han incrementat un
15% i l’any passat la tendència
a l’alça també es va manifestar
amb els contractes per hores i
setmanes en la resta de franges
d’edat. Només un de cada 10 contractacions eren indefinides.

66%

més de taxes
va ser l’encariment fixat pel
Govern després de l’aprovació
del decret del Ministeri

aportacions dels estudiants varia en funció del centre i dels estudis, i hi ha diferències molt
grans. A tall d’exemple va explicar que a la Universitat de Barcelona els estudiants paguen
fins al 56% del cost de la docència i a la Pompeu Fabra, el 31%.
FP gratuïta
El coordinador nacional de
l’Associació de Joves Estudiants
de Catalunya (Ajec), Oriol Recasens, va demanar al Parlament
que la nova llei de la Formació
Professional, pendent d’aprovació, garanteixi la «gratuïtat»
d’aquests estudis i reforci el sistema de beques. Tot i lamentar la manca de participació
dels estudiants en la redacció
de la llei, va celebrar que plantegi l’FP com «un valor estratègic per al desenvolupament
del país i les persones» enlloc de
relegar-la per a alumnes amb
dificultats, com fa la Lomce.

