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¿QUIÉN FILTRÓ EL VÍDEO DE JORDI PUJOL? La jueza que investiga la fortuna oculta de Jordi Pujol ha ci-
tado a todas las partes para intentar aclarar quién filtró el vídeo con la declaración del expresidente de la Generalitat. La defensa 
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 
M. P. 
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Els estudiants de les universi-
tats públiques catalanes pa-
guen, de mitjana, més del 40% 
del cost de la docència, tot i que 
el Reial Decret que regula el fi-
nançament universitari esta-
bleix que les matrícules han de 
sufragar entre el 15 i el 25% del 
cost, segons un estudi de l’Ob-
servatori del Sistema Universi-
tari (OSU), que ho atribueix a 
l’augment de les taxes.  

Sergio Espuelas, un dels au-
tors 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 pro-
ves 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 pú-
bliques van passar d’un 77,8% 
el 2009 a un 66,9% el 2012, la re-
captació per taxes i matrícules 
s’ha doblat, passant del 12,4% el 
2009 al 26% el 2014, un aug-
ment que es va concentrar el 
2011 i el 2012. L’entitat atribueix 
aquest increment a l’encari-
ment de les taxes fixat per la Ge-
neralitat 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 compta-
bilitat analítica a les universi-
tats. En aquest sentit, va expli-
car que el finançament i les 

aportacions dels estudiants va-
ria en funció del centre i dels es-
tudis, i hi ha diferències molt 
grans. A tall d’exemple va expli-
car que a la Universitat de Bar-
celona els estudiants paguen 
fins al 56% del cost de la docèn-
cia i a la Pompeu Fabra, el 31%. 

FP gratuïta 
El coordinador nacional de 
l’Associació de Joves Estudiants 
de Catalunya (Ajec), Oriol Reca-
sens, va demanar al Parlament 
que la nova llei de la Formació 
Professional, pendent d’apro-
vació, garanteixi la «gratuïtat» 
d’aquests estudis i reforci el sis-
tema de beques. Tot i lamen-
tar la manca de participació 
dels estudiants en la redacció 
de la llei, va celebrar que plan-
tegi l’FP com «un valor estra-
tègic per al desenvolupament 
del país i les persones» enlloc de 
relegar-la per a alumnes amb 
dificultats, com fa la Lomce. 

El 43% dels contractes temporals 
signats per catalans de menys de 
30 anys durant el 2014 van tenir 
una durada inferior a un mes, se-
gons l’estudi Joves mes a mes 
2014, que ahir va presentar Ava-
lot-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 con-
tractacions eren indefinides. 

Contractes de 
menys d’un mes 

66% 
més de taxes 

va ser l’encariment fixat pel 
Govern després de l’aprovació 

del decret del Ministeri 

� MATARÓ 
Nou bus exprés cap a 
Barcelona. La xarxa de 
bus exprés.cat connectarà 
Mataró amb Barcelona 
amb 48 expedicions de di-
lluns a divendres a partir 
del 2 de febrer. També hi 
haurà vehicles més grans. 

� GIRONA 
Més restriccions als ca-
mions. Foment estudia ex-
portar el model de restric-
ció de camions a la N-II a Gi-
rona a la resta de carreteres 
estatals. La Generalitat veu 
«urgent» aplicar-ho a la N-
340 i N-240 a Lleida. 

� TARRAGONA 
Controls per prevenir 
robatoris a habitatges. 
Els Mossos i la Urbana 
mantenen actiu un disposi-
tiu intensiu destinat a pre-
venir els robatoris a l’inte-
rior d’habitatges, que l’any 
passat van pujar un 6%. 

� EL PRAT 
Aplicatiu per comunicar-
se amb la Policia Local. 
L’Ajuntament del Prat ha 
posat en marxa una aplica-
ció per a telèfon mòbil gra-
tuïta que permet als ciuta-
dans comunicar-se al mo-
ment amb la Policia Local. 

� VILANOVA I LA GELTRÚ 
Reforç de Rodalies. El 
primer tren diari entre Sant 
Vicenç de Calders i Vilano-
va i la Geltrú de la R2sud 
avançarà un quart d’hora la 
sortida a partir de dilluns. 
I la RG1 tindrà un nou servei 
entre Figueres i Portbou. 

� VILAFRANCA  
S’inventen un sistema 
de cooperació a l’aula. 
Un institut de Vilafranca ha 
creat una aplicació de 
mòbil per fomentar l’estudi 
i la cooperació entre com-
panys a partir d’un sistema 
de punts i recompenses.M
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La Comissió de Salut del Parlament aprobó ayer la re-
gulación del cannabis, que, entre otros, insta al Govern 
a crear un registro de asociaciones de consumidores. Ade-
más, fija la edad mínima para entrar en un club cannábi-
co en los 18 años y obliga a una carencia de 15 días des-
de que un usuario se inscribe hasta que se le suministra 
marihuana. Son los criterios propuestos por la Agència 
de Salut Pública y la Cambra catalana pedirá a los ayun-
tamientos catalanes que los incluyan en sus ordenanzas, 
pues la legislación sobre el uso recreativo del cannabis 
depende en última instancia de cada municipio.

El Parlament insta a 
crear un registro de 
fumadores de porros

Hemodinámica las 
24 h en Tarragona 
Tras la polémica por la 
muerte de un paciente, el 
conseller de Salut, Boi 
Ruiz, anunció ayer la am-
pliación a 24 horas del ser-
vicio de hemodinámica de 
Tarragona. También en el 
Trueta de Girona y el Arnau 
de Vilanova de Lleida, a 
partir del 16 de febrero. 

Difusión de datos 
de pacientes 
Salut ha dado marcha atrás 
en su proyecto de vender 
a una empresa privada, 
con fines científicos, los da-
tos de la sanidad pública. 
Solo los cederá a centros de 
investigación acreditados 
en Catalunya. Aún así, el 
Observatori de Bioètica 
alertó de los riesgos. 

Geli será diputada 
no adscrita 
La diputada del Parlament 
y exconsellera de Salut, 
Marina Geli, abandona el 
grupo socialista tras darse 
de baja del partido, pero se-
rá diputada no adscrita pa-
ra dar voz a un socialismo 
soberanista que considera 
«huérfano» en la Cambra. 

El PPC pide que se 
fiscalice el 9-N 
El PPC ha solicitado que la 
Sindicatura fiscalice el pro-
ceso participativo del pasa-
do 9 de noviembre y los ac-
tos del Tricentenari. Los 
populares pretenden que 
los catalanes puedan cono-
cer el coste total de ambos 
acontecimientos en un 
momento de recortes so-
ciales, según el PPC.

INVESTIGAN AL NIÑO SPIDERMAN 
La Fiscalía de Menores de Lleida ha trasladado a Serveis 
Socials el caso del niño de 12 años, conocido en la Mario-
la como Spiderman, por cruzar la pasarela dels Instituts 
(foto). Investigan si hay desamparo. FOTO: YOUTUBE
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