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Augment de
les sol·licituds
de beques
per als casals
d’estiu
EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 Manifestació d’estudiants en contra de la reforma dels estudis universitaris, el febrer passat.

LÍNIES vermelleS DELS ESTUDIANTS CATALANS Davant La reforma de wert

Els universitaris exigeixen pagar
el mateix per graus i màsters
Els alumnes veuen
insuficient l’oferta
d’abaratir el primer
curs del postgrau
Demanen també
que les beques
d’equitat s’ampliïn als
estudis de segon cicle
MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

N

omés si els graus universitaris i els màsters s’equiparen, és a dir, «si s’assumeix d’una vegada que
les dues titulacions formen part
d’una mateixa carrera i, per tant, totes dues s’igualen en preus, beques i
criteris», recolzaran els estudiants
catalans la proposta d’estructura de
3+2 (tres anys de grau i dos de màster) per a l’educació superior. Els
alumnes de les universitats catalanes van donar a conèixer ahir les «línies vermelles» que, al seu entendre,

no hauria d’ultrapassar la reforma
universitària del ministre José Ignacio Wert i van considerar «insuficient» l’oferta de la Generalitat que el
preu del primer any de màster s’equipari al d’un curs de grau.
«El 3+2 és una oportunitat per
repensar el model universitari de
dalt a baix», va afirmar Lluís Forcadell, coordinador del Consell de l’Estudiant de les Universitats Catalanes (Ceucat), un organisme que participa, en representació dels alumnes, en les comissions que ha creat
la Generalitat per decidir com
s’aborda la reforma universitària
de Wert a Catalunya. Els estudiants,
va afegir Forcadell, proposaran que
abans d’abordar qualsevol canvi
en els graus, «es faci una anàlisi sectorial detallada», amb participació
també d’agents externs a la universitat.
Altres línies vermelles, va indicar Forcadell, passen
per «la creació de beques d’equitat
també per als màsters» i perquè «els
màsters professionalitzadors, els
que obligatòriament ha de cursar
ALTRES CONDICIONS /

Una nova càtedra
dedicada a Abel
Martínez indagarà
en l’adolescència
33 Una càtedra dedicada al pro-

fessor Abel Martínez Oliva, mort
la setmana passada als 35 anys,
després de ser apunyalat per un
alumne a l’institut Joan Fuster de
Barcelona, analitzarà el paper i
el comportament de l’adolescència dins del sistema educatiu, coordinarà projectes d’investigació
i organitzarà conferències, seminaris i jornades, segons van
donar a conèixer ahir la Universitat de Lleida i el Govern de la Generalitat.
33 La nova càtedra, que tindrà la

seva seu a la universitat lleidatana, d’on era natural el docent desaparegut, és fruit d’un acord entre
les conselleries d’Ensenyament i
Salut, així com de la secretaria
d’Universitats.

un alumne per poder treballar en
una determinada professió, ofereixin als estudiants el mateix nombre
de places que alumnes acaben el
grau d’aquesta carrera, una cosa que
ara no passa».
De cara a l’aprovació les pròximes
setmanes de les taxes universitàries per al curs 2015-2016, el Ceucat
ha elaborat una llista de 21 propostes, que comencen instant la Generalitat a tornar als preus anteriors al
2011-2012 i incrementar la dotació
de les beques d’equitat. Reclamen
també que els universitaris puguin
pagar mensualment els seus estudis,
que s’equiparin les condicions de les
famílies monoparentals a les de les
nombroses i que les enginyeries tornin a tenir taxes dels estudis amb coeficient B, igual que Arquitectura, Periodisme o Bioquímica.
En aquest sentit, el Consell Escolar de l’Estat va emetre ahir un
dictamen favorable al projecte de
decret de les beques del ministeri per
al pròxim curs, encara que li recomana que augmenti la quantia
d’aquestes ajudes i abaixi els llindars
de renda. H

Les peticions de beques per participar en casals i en colònies d’estiu, un temps en què els menors
sense recursos tenen més dificultats per accedir a l’oci, tornen a
créixer aquest any. Per això, tant
la Fundació Pere Tarrés com la
Fundació Catalana de l’Esplai
preveuen que el nombre de sol·
licituds segueixi a l’alça. Per això
preparen campanyes –es van presentar totes– perquè cap menor
es quedi sense activitats en l’època estival.
Des de la fundació Pere Tarrés
han posat en marxa la campanya
Ajuda’ls a créixer. Cap infant sense colònies, amb què esperen becar més
de 8.500 activitats per a 4.100
nens i joves. El 58% de les famílies que demanen aquestes beques
compten amb menys de 3.900

Les fundacions del sector
redoblen esforços per
al seu finançament
euros a l’any per a cada membre
de la casa. En aquests cinc anys,
la fundació ha vist com les sol·
licituds han augmentat fins a un
236%. Per a aquest any preveuen
un augment del 24%.
La Fundació Catalana de l’Esplai, que des del 2010 impulsa la
campanya Encerta l’Estiu. Un estiu
per a tothom!, també ha vist com
en tot aquest temps s’han multiplicat per quatre les sol·licituds
de beques. «Estem redoblant esforços per a aquesta campanya
però també fem una crida a particulars, empreses i entitats perquè col·laborin en la causa», expliquen des de la fundació.
Per a això organitzen des de
gimcanes solidàries fins a un sistema d’autofinançament a través de la venda de números per
a un sorteig. Aquest estiu ofereixen gairebé 60.000 places per
a més de mil activitats. També
esperen augmentar les més de
4.500 beques que van atorgar
l’any passat. H

