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33Estudiants preparant exàmens a la biblioteca de Lletres de la UAB.

EL COST DE L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

La beca del Govern només cobreix
el 4% dels alumnes de màster
Els estudiants
Exigeixen celeritat a
critiquen que la mesura Universitats, que no
es restringeixi només
sol abonar l’ajuda fins
als títols habilitants
al mes de maig
MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

L

a reducció de les taxes universitàries per als alumnes
amb ingressos més baixos,
aprovada dijous pel Consell
Interuniversitari de Catalunya
(CIC), «no és suficient», ha denunciat Oriol Rivera, coordinador del

Ceucat, l’organisme que agrupa els
consells d’estudiants de les universitats públiques catalanes. Tampoc
és suficient, considera Rivera, la creació d’un sistema de beques d’equitat per als màsters, perquè al tenir
només en compte els títols habilitants, aquells que són obligatoris
per poder exercir una professió,

«tan sols es beneficien dels descomptes el 20% de les titulacions que
s’ofereixen a Catalunya», assenyala.
Els representants dels estudiants
universitaris han calculat que «no
més del 4% dels alumnes de màster
podran acollir-se» a les noves ajudes
de la Generalitat, un impacte que
qualifiquen de mínim, molt per sota del que tenen les beques equitat
sobre els graus. «Considerant que
el nombre de becaris del Ministeri d’Educació als màsters és del voltant del 12% [perquè per beneficiarse de les subvencions ministerials

és necessari tenir una nota mitjana
de 7], estem convençuts que el sistema creat per la Generalitat podria
haver tingut un gran abast entre els
alumnes de màster», ha indicat el
Ceucat en un comunicat.
El problema, afegeix, és que com
que no són unes beques generalitzades, sinó que es restringeixen només
als màsters habilitants, comportarà
que una part ínfima dels estudiants
totals de màster obtindran una reducció de preus. El cost d’implantar les
beques equitat als màsters serà d’uns
600.000 euros, estima el Ceucat.
«Hem sol·licitat, en primer lloc,
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que les beques equitat es facin extensibles a tots els màsters amb els
mateixos descomptes que al grau»,
insisteixen els estudiants. I si no es
fa, la segona alternativa proposada
pels alumnes és que l’ajuda s’apliqui a tots els màsters, encara que sigui amb la reducció d’entre el 5% i
el 25%, inferior als graus. La tercera
opció seria, diuen, «que siguin beques només per als màsters habilitants amb els mateixos descomptes
que els graus», que apliquen rebaixes de fins al 50%.
La Generalitat, de totes maneres,
ja va dir dijous que «l’any que ve seguirà implementant la rebaixa», va
declarar el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que va recordar, amb tot, que «els consells socials de les universitats saben que ja
poden, si ho desitgen, aplicar reduccions de fins al 30% en el preu dels
seus màsters».
En el cas de la reducció del 30%
de taxes universitàries per als alumnes amb rendes més baixes, el coordinador del Ceucat lamenta que
aquests estudiants «hauran d’avançar íntegrament l’import de la matrícula fins al mes de maig, que serà
quan se’ls reintegrin els diners segons el tram d’ingressos en què es
trobin», ha advertit el coordinador
del Ceucat.
De les dades facilitades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
i de Recerca (Agaur) i del Ministeri
d’Educació, «s’extreu que els trams
d’ingressos familiars més baixos previstos a les beques equitat, l’1 i el 2,
cobreixen aproximadament el 5%
de l’alumnat, mentre que els trams
del 3 al 5 cobreixen al voltant de l’1%
dels estudiants de grau», informa el
consell d’estudiants.
ELS INGRESSOS / Les beques del minis-

teri, prossegueix, suposen al voltant del 24%. «Creiem fermament
que això no s’ajusta a la realitat socioeconòmica de Catalunya, ja que
implica que un 70% de les famílies
d’universitaris són considerades
d’alts ingressos», objecten els estudiants.
El Ceucat advoca perquè la rebaixa del 30% practicada per la Generalitat només als alumnes més vulnerables s’apliqui de forma universal per a tots els estudiants i reclama
una revisió dels llindars de renda
que té fixats Universitats. H

