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SESSIó NÚM. 7

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i deu minuts. 
Presideix Alícia Romero Llano, acompanyada del secre-
tari, Xavier Dilmé i vert. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel 
Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Xavier 
Cima Ruiz, Àlex Moga i vidal, Begonya Montalban i vilas 
i Roger Montañola i Busquets, pel G. P. de Convergèn-
cia i Unió; Pere Aragonès i Garcia i Marta vilalta i Torres, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran 
Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Fernando Sánchez 
Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Lorena 
vicioso Adria, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i Inés Arrimadas García, pel 
G. P. de Ciutadans.

També hi són presents els membres de la comissió Sergi 
Contreras i Mota, David Font i Simon, Oriol Gil Tomàs, 
Gerard Gómez del Moral i Fuster, Anna Rovira Prats I Ma-
ria Rovira i Torrens.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari d’Universitats i 
Recerca, Antoni Castellà i Clavé, i el director de l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Pere Pardo 
i Sabartés.

ORDRE DEL DIA DE LA CONvOCATÒRIA

1. Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a infor-
mar sobre l’accés dels joves a la universitat (tram. 357-
00462/10). Comissió de Polítiques de Joventut. Compa-
reixença.

2. Compareixença del director de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre l’accés dels 
joves a la universitat (tram. 357-00464/10). Comissió de 
Polítiques de Joventut. Compareixença.

La presidenta

Bona tarda a tothom. Si us sembla comencem, que ja 
portem uns minutets de retard.

Compareixença
del secretari d’Universitats i Recerca 
per a informar sobre l’accés dels joves 
a la universitat (tram. 357-00462/10)

Com sabeu, aquesta primera comissió de l’any té com 
a objectiu tractar un tema que ha sortit diverses vega-
des ja en aquesta Comissió de Joventut, que és tot el 
que seria l’accés dels joves a la universitat, els ajuts 
universitaris, etcètera. Per això vau demanar conjun-
tament la compareixença del secretari general d’Uni-
versitats i Recerca, l’Antoni Castellà, i també del Pe-
re Pardo, que és el director de l’Agència Catalana de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. I, per tant, 
doncs, avui han acceptat la nostra invitació. Els agra-
ïm especialment que hagin volgut venir, que estiguin 
avui aquí per explicar-nos les polítiques que estan por-
tant a terme. I, per tant, doncs, ara tot seguit els dona-
ré la paraula.

Us recordo que fem torns de cinc minuts, que us els 
repartiu amb els experts, amb el vostre expert, a ex-
cepció del consell nacional, la Federació de Munici-
pis i l’associació catalana, que veig que la Federació 
de Municipis s’excusa. Per tant, entenc que avui no hi 
haurà veu de la Federació de Municipis de Catalunya, 
sí de l’ACM. Per tant, vosaltres, els cinc minuts, i la 
resta, ja ho sabeu, repartit. Mirarem de ser estrictes 
perquè no ens allarguem més del compte. Algun por-
taveu ja m’ha demanat que intentem ser rigorosos i, 
per tant, ho intentaré ser.

Sense més, passo la paraula a l’Antoni Castellà, se-
cretari d’Universitats i de Recerca del Govern. Moltes 
gràcies.

El secretari d’Universitats i Recerca 
(Antoni Castellà i Clavé)

Presidenta, diputats, diputades, secretari general del 
CIC, director general de Joventut, representants de 
les diferents organitzacions juvenils, de la federació 
i associació i, per descomptat, del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya... Agrair l’oportunitat de 
comparèixer en aquesta comissió. Em permetran, a 
més, que especialment per qui els parla és rellevant, 
ja que històricament hi vaig participar justament, en 
aquesta comissió, molts anys enrere i, especialment, 
en el moment en el qual vam prendre, jo crec, en 
aquest Parlament una bona decisió, sent una –jo crec 
que l’única– comissió que té participació d’entitats 
fora del marc purament parlamentari, que aquí cor-
respon als diputats.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

Per tant, passant a aquesta compareixença, en la qual, 
si ho recorden vostès, vam fer l’acord que fusionàvem 
dues compareixences sol·licitades pels grups parla-
mentaris pel que fa a l’accés universitari. I, en aquest 
sentit, doncs, jo mateix els faré una reflexió sobre, pre-
cisament, la qüestió, avui, que toquem, que és l’accés 
a la universitat, algunes estadístiques d’accés, algu-
na comparativa, alguna dada comparativa internacio-
nal, però després passaria la paraula al director de 
l’AGAUR perquè ens faci una reflexió sobre la política 
de preus i beques. Creiem i crec que és l’esperit també 
en la demanda de la compareixença, que, igual que el 
procés d’accés, ve vinculada també al procés d’accés, 
la política de preus i beques en termes de la possibili-
tat d’accedir a la universitat.

Així, doncs, ja cap als anys vuitanta Catalunya, di-
guem-ne, es va dotar d’un procés d’accés a la universi-
tat a través de les proves d’accés a la universitat en un 
procés competitiu que es basa en la igualtat per a tots 
els estudiants –el procés d’equitat, de meritocràcia– i 
que el sistema sigui ordenat. De fet, com les entenem 
avui, va ser als anys noranta que es va establir ja la co-
ordinació global de tot el sistema. Pel que em referiré 
més endavant això és rellevant. És a dir, vostès saben 
que la competència de l’accés és de les mateixes uni-
versitats, i Catalunya és l’únic lloc, en aquell moment, 
als anys noranta, a l’Estat que va decidir que la prova 
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fos coordinada entre totes les universitats i que l’Ad-
ministració de la Generalitat donés suport a l’ordena-
ció. Això és molt rellevant tant per a les proves d’accés 
com en el procés de preinscripció, que ens dota d’una 
ordenació per adequació de l’oferta i demanda. Això 
vol dir que les proves són descentralitzades en divuit 
poblacions i amb cent cinquanta tribunals.

Perquè ens en donem una idea, molt ràpidament. Vos-
tès ho coneixen, però, en qualsevol dels casos, el 2013 
la dimensió és: 35.880 estudiants provinents de bat-
xillerat; 3.500 que es matriculen de cicles a les pro-
ves específiques –saben vostès que els estudiants que 
vénen de cicle superior poden anar directament a la 
universitat o poden optar a matricular-se a les proves 
d’accés, a les PAU, pel que fa a la part específica, en 
tant millorar nota–; 3.400 de majors de vint-i-cinc i 
quaranta-cinc anys. Per tant, una massa global de més 
de 42.000 estudiants que se sotmeten a la prova de les 
PAU. A més, Catalunya és l’únic àmbit on existeix 
una prova auditiva; dins de la prova de terceres llen-
gües hi ha una prova auditiva als quatre idiomes que 
es contempla a la prova de les PAU. Hi han unes pro-
ves adaptades respecte al tribunal d’incidències que 
puguin venir sobrevingudes, i també existeix un tri-
bunal especial per a aquelles persones amb problemes 
de dislèxia.

En termes globals qui està gestionant les PAU..., com 
els he dit, la responsabilitat és de les universitats. 
L’Administració dota dels recursos i de la coordina-
ció. Això vol dir que els màxims responsables són la 
coordinadora de les PAU amb set representants de ca-
da una de les set universitats públiques del nostre sis-
tema. I aquí tenen més o menys les dades de la quan-
titat de persones, tant de professors universitaris com 
de professors d’institut que participen en tot el procés.

El procés d’accés és: respecte a l’expedient de batxi-
llerat, es pondera la mitjana entre el 60 per cent de 
l’expedient de batxillerat, 40 per cent de la fase gene-
ral, i això ens dóna la nota d’accés amb un mínim de 
cinc i fins a un màxim de deu punts. Això ens dóna 
l’accés ja a la universitat. A partir d’aquí voluntària-
ment es pot fer la fase específica, que són dues quali-
ficacions que escull l’estudiant en funció del grau, que 
li ponderarà diferent en funció del grau a què vulgui 
accedir, i això ens dóna fins a una màxima nota de ca-
torze, tot sabent que la prova específica, com vostès 
saben, no resta de la fase general, senzillament suma 
fins a catorze punts.

A la fase general les proves comunes a tots els estudi-
ants són les que tenen aquí: llengua catalana, castella-
na, estrangera i història, i una cinquena que pot esco-
llir cada un dels estudiants en funció del que consideri 
que pot ser més rellevant en la seva preparació. La 
qualificació és la mitjana aritmètica. I a partir d’aquest 
moment, com els deia, és quan es decideix si es va a 
les proves específiques o es creu que no és necessari 
anar a una millora de nota per prova específica. En el 
cas dels cicles formatius hi ha la doble opció, com els 
deia: senzillament accedir directament per la mitjana 
del que representa l’expedient, en aquest cas del cicle 
superior, o bé presentar-se voluntàriament a les proves 
específiques per arribar a aquests catorze punts.

Per tant, tenim un model que és complex, però que és 
obert i flexible. Per tant, no hi ha unes vies absolu-
tament pautades, és cada estudiant que decideix, en 
funció de com pot ser més òptim el seu resultat i, es-
pecialment en la fase específica, quin ha d’escollir en 
funció de la ponderació en el grau a què voldrà ac-
cedir a posteriori, tot sabent que no predetermina 
l’àmbit de batxillerat del qual es provingui. Una ve-
gada s’acaba el batxillerat és la nota i es pot accedir a 
qualsevol dels graus. En algunes de les dades..., sen-
zillament, aquí les podran repassar: el 2013 –i més o 
menys això s’ha mantingut en el temps– és un 95 per 
cent d’estudiants que es presenten i superen les proves 
de les PAU.

I entraríem ara en l’àmbit específic de les proves 
d’aptitud personal. Dins del mecanisme d’accés exis-
teixen, a part de la prova general i de les proves es-
pecífiques, en alguns àmbits molt concrets, proves 
d’aptitud personal que en aquest cas, actualment, són 
–aquí els ho dic– les ciències d’activitat física, cine-
ma o traducció i interpretació, que tenen proves es-
pecífiques per ser admesos a les diferents facultats.

Enguany hi ha una novetat: s’ha acordat amb totes les 
universitats, tot sent conscients de la importància de 
la formació en mestres, per tant, d’infantil i primària, 
que a partir del curs 15 hi haurà una prova d’aptitud, 
igual que les que acabo d’anomenar, específica per a 
l’àmbit de magisteri, per tant, que s’analitzaran les ap-
tituds i coneixements en termes de l’accés a infantil i 
primària. Això va conjuntament reforçat amb el do-
ble grau d’infantil i primària que ha començat just en 
aquest curs, i que, a més, aquesta prova d’aptitud el 
que sí que té com a novetat abans del 15, en aquest 
curs que ve 14, és que, com a mínim –i entenem prou 
aptitud–, s’exigirà un cinc en llengües catalana i caste-
llana per a l’accés a la professió de mestre.

A partir d’aquí en el moment que hem fet el procés 
d’accés això va molt lligat, una vegada es tenen les 
qualificacions, al sistema de preinscripció, el qual és 
un sistema ordenat en el sistema, en el qual cada estu-
diant, com vostès saben, tria vuit opcions ordenades. 
I enguany en el procés de preinscripció hem tingut 
gairebé 50.000 sol·licitants i hi han hagut 47.000 as-
signacions. De fet, van molt ajustats, els sol·licitants 
amb les assignacions, s’ajusta oferta i demanda. La 
diferència –poca que hi pot haver aquí– és, senzilla-
ment, en aquelles persones que, malgrat haver fet les 
PAU, després decideixen no fer una assignació o per-
què han demanat una assignació i decideixen anar, 
doncs, a fora de Catalunya, o perquè decideixen es-
perar-se un any més.

És en aquest punt que faria la reflexió també que a les 
PAU del 2013 vam encetar nous protocols. Vostès de-
uen recordar perfectament –i crec recordar de memò-
ria que fruit també de la sol·licitud d’aquesta compa-
reixença– que en els exàmens de les PAU d’enguany 
el 12 de juny hi va haver un incident en l’examen de 
matemàtiques. Recordo l’incident, i després en les re-
flexions hi puc entrar més en detall. Però, en qualse-
vol dels casos, hi va haver una no-coincidència entre 
l’enunciat de matemàtiques i la taula de resolució del 
mateix examen. Això va ser el 12 de juny. El 14 de 
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juny, al cap de dos dies, es nomena una comissió in-
terna d’investigació; a la vegada es resol que l’examen 
era realitzable amb un enunciat o l’altre. És la comis-
sió gestora coordinadora de les PAU qui ha de pren-
dre una decisió, però tenint l’informe el 19 de juny de 
les conclusions de les comissions aquesta secretaria 
del Govern fa la recomanació a la Comissió Coordi-
nadora de les PAU que, si bé l’examen era realitzable, 
si bé es va comunicar al cap de quinze minuts el fet 
que seria vàlid un resultat o l’altre i, per tant, la inci-
dència de la modificació en l’enunciat..., si bé tot ai-
xò era veritat, la comissió ens dóna com a conclusió 
que no es pot garantir del tot que tots els estudiants 
de Catalunya haguessin tingut el mateix temps de re-
solució. Per tant, no tant en l’enunciat, però sí en el 
temps de resolució, i el Govern va recomanar a la co-
missió que es fes un nou examen de matemàtiques.

Sense estalviar-los alguna discrepància des del punt 
de vista acadèmic, la reflexió de les universitats va ser 
que la incidència no era prou rellevant. El Govern vam 
considerar que sí que ho era i, ho torno a dir, no en 
termes acadèmicament de la resolució del problema, 
sinó en termes de la igualtat d’oportunitats per a tots 
els estudiants en termes d’haver tingut exactament el 
mateix temps. I és això que ens va portar que final-
ment la comissió coordinadora amb les universitats va 
fixar una nova data, el 5 de juliol, per fer un nou exa-
men de matemàtiques, al qual es van presentar –ho re-
cordo de memòria– uns tres mil estudiants. Hi va ha-
ver l’oportunitat, en qualsevol dels casos..., aquell que 
hagués pensat que l’havia afectat, tindre l’oportunitat 
de poder-lo tornar a fer. I el rellevant –i era important– 
és que això no afectés en absolut el procés de preins-
cripció i assignació. I, per tant, va quedar retingut tot 
el procés fins que s’acabava aquest segon examen de 
matemàtiques.

Això, lògicament, ens va portar que la comissió, la 
comissió instructora, va fer una sèrie de recomanaci-
ons. I, per tant, en aquestes properes PAU –i més en-
davant si vostès ho consideren puc entrar en els de-
talls–, s’estableix un nou coordinador i un nou cap 
d’àrea en matemàtiques, que era l’àmbit; hi ha un nou 
protocol per a la preparació d’exàmens; hi han nous 
processos de revisió tant en el professorat universitari 
com en el de secundària; hi ha nous protocols també 
en la producció, en la correcció i en la revisió, i un 
nou protocol general d’execució de les PAU i de reso-
lució d’incidències. Per tant, malgrat que aquest era 
un procés que durant trenta anys ininterrompudament 
no havia tingut cap incidència, la comissió instructora 
va recomanar que, malgrat això, doncs, hi havia pro-
tocols millorables, i aquests són els que s’implanten 
per a les properes PAU.

Una altra de les afectacions que hem tingut en el pro-
cés d’accés a la universitat és tot l’àmbit de la no-
aprova ció de la LOMCE, en com afecta el model ca-
talà. Com vostès saben, la LOMCE el que estableix 
és una revàlida a nivell de tot l’Estat i deixa les uni-
versitats que decideixin quin és el procés d’accés. Per 
tant, el 60 per cent de la nota com ara en el batxille-
rat, però no serà la mitjana del batxillerat, serà aques ta 
revàlida, i el 40 per cent ha de ser una prova que pot 

fer cada una de les universitats. La veritat és que des 
del Govern i des de les universitats pensem que és una 
proposta, jo els diria, fins a cert punt irrealitzable, que 
trenca amb un sistema d’ordenació i d’accés a la uni-
versitat transparent i per meritocràcia que ha funcio-
nat durant trenta anys. I jo només els dono l’exemple: 
imaginin-se vostès que si apliquéssim aquest mecanis-
me..., imaginin-se vostès estudiants anant a fer exà-
mens facultat a facultat a facultat, creuant horaris, cre-
uant exàmens diferents i com això s’ajustaria a l’oferta 
i la demanda. Realment, més enllà de no compartir la 
filosofia, fins i tot estem convençuts que tècnicament 
és impossible d’aplicar-ho, i seria el caos en l’ordena-
ció i l’accés a la universitat.

Davant d’això a la junta, en una junta extraordinària 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, tant uni-
versitats com Govern van acordar el fet de com man-
tenir el mateix sistema actualment, que és el següent: 
si cada universitat pot fer una prova i cada facultat una 
prova específica, el que han acordat els nostres rectors 
és que la prova sigui exactament la mateixa per a totes 
les universitats. Per tant, donar la tranquil·litat que, en 
qualsevol dels casos, en el moment de l’aplicació de la 
LOMCE la decisió de les nostres universitats –i així 
ho tenim acordat en el CIC– és que farien la mateixa 
prova per a tots els estudiants, cosa que ens pot preser-
var el mateix sistema que tenim ara de PAU i el ma-
teix sistema de preinscripció.

Algunes dades rellevants respecte, per tant, a com 
se’ns ha mogut en l’àmbit de l’accés a la universitat, 
per tant, amb números. Aquesta gràfica se la podran 
mirar, però només retenir la vermella, la de dalt de 
tot. Són les cohorts de persones de divuit anys que es 
mantenen molt estables –a partir del 2017 sembla que 
hi ha un lleuger increment de cohort de divuit anys–, 
que van molt correlades amb la línia taronja, que seri-
en les matriculacions en el sistema públic universitari. 
Veuran que, quan analitzin les xifres, hem separat la 
UOC. La UOC no està dins del sistema de preinscrip-
ció ni d’assignació de places. Per tant, el que tenim 
és, diguem-ne, una oferta i demanda ben ajustada amb 
cert creixement en cicles formatius de grau superior, 
sempre en aquest sentit. I, per tant, pensem que en els 
propers anys hi haurà bastant equilibri entre l’oferta i 
demanda de places universitàries.

En aquest sentit, aquesta també és una dada interes-
sant. Veurem que es mantenen les matriculacions per 
les diferents edats, i, en tot cas, lleugerament baixen 
una mica els majors de vint-i-quatre anys, perquè lleu-
gerament pugen els de divuit anys. Això, senzilla-
ment, ens va portant a la normalització de l’accés a la 
universitat; cada vegada..., com més persones de di-
vuit anys entrin a la universitat menys persones, teò-
ricament, s’haurien de matricular de majors de vint-
i-quatre anys. I això ens porta a una dada també molt 
rellevant. Hem considerat que l’educació superior té la 
funció d’ascensor social; és interessant veure com en 
el curs 2012-2013 un 60 per cent dels estudiants uni-
versitaris que es matriculen..., cap d’ells té els seus 
pares amb estudis universitaris; per tant, en el 60 per 
cent cap dels seus progenitors o cap dels seus pares te-
nen estudis universitaris. Un 21 per cent és un d’ells, i 
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només un 18 per cent tenen, diguem-ne, els seus pares 
amb estudis universitaris.

Una altra dada rellevant... No sé si es veu i no sé per 
què aquí no es veu gaire bé. La tenen..., els han repar-
tit el document, crec. No els han repartit el document? 
(Pausa.) Doncs, els haurien de repartir el document. En 
qualsevol dels casos, els repartiran el do cument; per 
tant, en aquesta gràfica els explico..., bàsicament el més 
important és el següent. L’estratègia Europa 2020 de-
mana que el 40 per cent de les persones entre trenta i 
trenta-quatre anys tinguin estudis superiors –el 40 per 
cent–; l’objectiu és que el 2020 el 40 per cent de la fran-
ja entre trenta i trenta-quatre anys tinguin estudis su-
periors. Catalunya en aquests moments, ara, està en el 
45 per cent –estudis superiors, estem parlant d’univer-
sitat més cicles superiors–; per tant, estem ja per sobre 
de l’objectiu 2020. I això és rellevant perquè ens situa 
per sobre de països com els Estats Units, Suïssa, Fran-
ça, Bèlgica o Dinamarca. Els primers països són Co-
rea, Canadà o Israel, però estem bastant per sobre de la 
majoria de països de la Unió Europea. Això són dades 
de l’OCDE. En tot cas, em disculpo perquè no surti en 
cap; tindran la documentació per poder-ho revisar.

És aquí –i vaig acabant la meva intervenció– on l’ac-
cés universitari..., si fins ara l’he aproximat sobre quins 
són els mecanismes, quins són els procediments... I a 
la vegada això ho lligo amb com aquest Govern el que 
va establir és, malgrat la situació complicada de finan-
ces públiques, quin era el full de ruta fins al 2020 en 
termes d’un nou model de sistema universitari català 
amb l’objectiu de la qualitat, de l’eficiència i de la in-
ternacionalització del nostre sistema. Això es va defi-
nir en sis estratègies, en sis objectius.

Un és com afrontar una nova arquitectura del siste-
ma universitari. I això és la programació universi-
tària, amb diferents programes pilot en termes dels 
tres més u, més u. Vostès deuen recordar..., jo crec 
que l’error en el seu moment del sistema de l’Estat 
espanyol d’establir el quatre més u, no el tres més 
dos com va fer tot Europa..., per tant, en col·laboració 
amb l’ACUP estem intentant ser creatius, els diria en 
aquest sentit, per buscar mecanismes que són possi-
bles d’oferta de tres anys més un, més un, cosa que 
voldria dir poder accedir a algun màster a nivell eu-
ropeu o donar oferta que algú amb mobilitat de l’àm-
bit europeu ens pugui vindre a fer un bachelor, enten-
dríem, de tres anys.

El model català de personal acadèmic –no m’hi esten-
dré–, el model Serra Húnter, obert, internacionalitzat. 
Hem tret l’última convocatòria o la primera, en aquest 
model, amb set-centes sol·licituds, un 25 per cent de 
les quals són internacionals. Per tant, el nostre siste-
ma, les nostres universitats segueixen sent atractives 
en termes de captació de talent. Impulsar els serveis 
comuns. Una nova política de preus i beques. Les uni-
versitats com a motors de desenvolupament i, per tant, 
estem parlant de transferència i com lliguem gover-
nança, gestió i finançament i, per tant, la governança 
entesa no com un fi en si mateix, sinó com un instru-
ment amb l’objectiu final de com incrementem, com 
els deia, la captació, retenció i promoció de talent en el 
nostre sistema.

Només aquí faig una breu reflexió sobre política de 
preus i beques, que és el que és rellevant en aquesta 
compareixença, i abans de passar-li la paraula al di-
rector de l’AGAUR. Això va comportar que es pren-
gués la decisió, com vostès saben, d’apujar els preus 
universitaris. Dues aproximacions. Per què? Prime-
ra, perquè amb les restriccions, amb les retallades per 
part de despesa vàrem considerar –i en el debat par-
lamentari ha estat molt recurrent, sobretot el 2011 i el 
2012– que no era una bona política senzillament fer 
política de despesa. Coincidint que el nostre sistema 
universitari és d’alta qualitat, el que es va considerar 
és que no era sostenible senzillament fer política per 
banda de despesa, i vam introduir incrementar l’apor-
tació, en aquest cas privada –«privada» vull dir la part 
dels estudiants. En el moment de la decisió vol dir que 
l’equilibri era d’un 15 per cent d’aportació de l’estu-
diant versus la resta d’aportació pública, i en el nou 
sistema l’aportació de l’estudiant és del 20 per cent. El 
80 per cent segueix sent aportació pública; per tant, 
seguim tenint un model públic subvencionat en el qual 
el 80 per cent l’aporten les administracions.

Ara bé, el que és rellevant, creiem nosaltres, és que 
senzillament això hagués estat només política d’in-
gressos. La segona part era: podem, senzillament, 
apujar els preus i prou? La decisió va ser diferent: 
apugem els preus no per a tothom; per tant, apugem 
els preus en funció de renda. I per primera vegada a 
la història el que establim és que no tothom pagui el 
mateix a la universitat i que, per tant, aquesta pujada 
només impacti les rendes més altes i que sigui pro-
porcional en funció de la renda. És així que el que 
vam establir és un procés de redistribució de renda, 
que el dibuixo en aquests tres eixos, que vol dir que 
d’aquests més ingressos no van tots a la universitat; 
un 25 per cent més o menys dels ingressos es queden 
per a fons de beques, amb la qual cosa s’estableix que 
no tothom paga el mateix. En funció de la seva ren-
da algú paga més o menys. I això vol dir que després 
d’haver apujat els preus universitaris hi ha hagut gent 
que ha pagat més, però hi ha hagut gent que ha pagat 
menys del que pagava abans d’apujar els preus. Cre-
iem que aprofundim en l’equitat i creiem que en un 
servei que no és universal ni obligatori no és lògic que 
tothom pagui exactament el mateix i que, per tant, les 
rendes baixes i les rendes altes, com funcionava fins 
ara, hi accedissin exactament igual. I, per tant, és ve-
ritat que aquí hi ha hagut un procés de redistribució 
de renda entre les rendes més altes cap a les rendes 
més baixes.

I en una segona part hi ha una part d’aquests ingres-
sos que van destinats directament a la qualitat do-
cent. És a dir, si aportem més diners és lògic que hi 
hagi més servei per part de la universitat. Hi ha hagut 
una part –en aquest cas, 7 milions– que s’ha destinat 
a polítiques conjuntes per millorar la qualitat del sis-
tema, que, bàsicament, són les beques de suport a la 
docència. I, sobretot, si volem seguir tenint un sistema 
d’universitats orientat a la recerca és necessari que a 
l’entorn del nostre PDI tinguem més figures en termes 
de suport a docència i de suport a recerca, com tenen 
la majoria d’universitats capdavanteres en recerca al 
món.
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Com els he dit, això ens suposa que actualment un 20 
per cent és el que aporta l’estudiant; la resta és apor-
tat per les administracions. I, a partir d’aquí, el que 
era rellevant analitzar és quin efecte tenia això sobre 
les matriculacions. I la veritat és que després d’apli-
car aquest sistema se’ns manté la matrícula en nom-
bre d’estudiants i ens puja lleugerament en crèdits. 
Per tant, alguns dels tòpics trencats són..., a vegades 
s’ha fet la reflexió: «Potser sí que s’aguanta en estudi-
ants, però potser hi han menys matriculacions.» No, 
hi ha hagut l’efecte contrari; hi ha una mica més de 
matriculacions. Les dades que els dono són 140.000 
a 139.000; aquests mil de diferència..., això són es-
tudiants, persones físiques, i els 117 són estudiants a 
temps complet. El càlcul d’estudiant a temps complet 
és aquell..., com repartim tots els crèdits del sistema. 
Per tant, lleugerament també hem incrementat una 
mica en crèdits.

Aquí és on li passo la paraula al director de l’AGAUR. 
Com li he dit, vam fer un sistema de preus lligats a be-
ques, per tant, redistribució de renda. I, per tant, ens 
passaria ell a comentar com s’ha desenvolupat el siste-
ma de beques Equitat.

Compareixença
del director de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca  
per a informar sobre l’accés dels joves 
a la universitat (tram. 357-00464/10)

(La presidenta dóna la paraula al director de l’Agèn-
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.)

El director de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (Pere Pardo i Sabartés)

Bona tarda a tothom. Presidenta, diputats, diputa-
des, membres, directors, secretari del consell uni-
versitari, membres de les associacions... Bé, intenta-
ré ser breu, ràpid i entenedor per explicar el model 
que nosaltres hem batejat «el model català de siste-
ma de beques».

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

A veure, en el curs 2010-2011, quan ens vam incorpo-
rar, ens vam trobar que només existien les beques del 
ministeri. El Govern de la Generalitat constantment 
està demanant, segueix demanant-ho, i en aquell mo-
ment també ho demanava, el traspàs de la gestió de 
beques; no només la gestió, sinó també el desenvolu-
pament i el compliment de la sentència del Tribunal 
Constitucional del 2001 que autoritzava i feia el tras-
pàs de beques a la Generalitat de Catalunya. Ens tro-
bem que els llindars de renda que el ministeri marca 
no s’ajusten gens a la realitat social catalana i econò-
mica. Afegeixo unes dades per fer-ho entenedor. Ca-
talunya representa un 14,5 per cent dels universitaris 
a la resta de l’Estat i només percep un 11,1 per cent.

A partir d’aquí –i vam seguir mantenint la reivindica-
ció del traspàs de beques–, fem un pas i paral·lelament 
comencem a crear el nostre primer fons de beques 

del sistema català de beques. Aquest sistema es com-
pon de la beca Equitat i la beca Excel·lència i té com a 
principal objectiu garantir que ningú es quedi fora del 
sistema universitari per qüestions econòmiques. I so-
bretot també hi havia una altra part: que volíem pre-
miar l’excel·lència.

Les beques Equitat –i em centraré en elles– són les 
que potencialment són fortes, i entraria ja directament 
a explicar com es fan i com es gestionen. Són ajuts 
que financen fins al 50 per cent dels preus dels serveis 
acadèmics matriculats per primera vegada. És impor-
tant: qualsevol estudiant, ni que sigui de segon, tercer 
o quart, la primera vegada pot accedir a aquesta beca, 
la beca Equitat. Va dirigit als estudiants d’universitats 
públiques i la UOC, i també s’hi han adscrit quatre 
centres, com pot ser, doncs, INEF, de Lleida i Barce-
lona, i l’Escola d’Enginyers de la UPC. 

El nou sistema de preus públics va en funció de la 
renda i del patrimoni; no només renda, és patrimo-
ni. També és important, és un factor de correcció que 
veurem més endavant, però que és important per nos-
altres. I la beca Equitat pot arribar a finançar entre les 
beques del sistema i de l’Administració fins al 100 per 
cent del preu de la matrícula i, per tant, pot arribar a 
finançar d’un 75 fins a un 100 per cent.

Els llindars. La renda Equitat funciona a base de llin-
dars o trams de renda en funció del nombre de mem-
bres de la unitat familiar. La unitat familiar són les 
persones que viuen al domicili habitual de l’estudiant; 
en aquest cas veuran que són set trams, que van de ze-
ro a sis. Podran veure que hi ha el tram 0 i el tram 1 
que són el mateix; no és una equivocació, sinó que el 
tram 0 són: tots els estudiants que tenen uns ingressos 
de renda –i ho repeteixo– neta inferior al que marca 
el tram 0 són estudiants que reben l’ajut del ministe-
ri, les beques del ministeri, és a dir, el 100 per cent, el 
preu és gratuït, està finançat. El tram 1, que és el ma-
teix... Si vostès ho recorden, el 2012-2013 el ministeri 
va treure que els estudiants amb una nota d’accés d’un 
cinc a un cinc i mig no tenien dret a les beques del mi-
nisteri. La Generalitat va agafar el tram 1 per acollir 
aquesta gent que, tot i que tenien unes rendes inferiors 
al que marcava el ministeri, tenien una nota del cinc 
al cinc i mig, i se’ls donava la possibilitat de poder 
rebre un ajut del 50 per cent del preu de la matrícula. 
I a partir d’aquí els trams van variant respecte als in-
gressos i el nombre de membres de la família. Ho re-
peteixo, voldria deixar clar que aquests números són 
de renda neta, un cop deduïts ja l’IRPF, la seguretat 
social i el tram autonòmic.

En el curs 2013-2014, fruit de l’acord del Govern amb 
Esquerra Republicana, el sistema de beques Equitat 
va incorporar tres novetats importants. Primer de tot, 
els llindars es van incrementar un 5 per cent –el llin-
dar de renda. Al mateix temps es va fer amb el llindar 
de patrimoni, que és el rendiment net de capital mobi-
liari, d’acord amb l’acord amb el consell d’estudiants. 
Per què? Perquè el patrimoni és un factor de correc-
ció, sobretot per a les persones que no estan lligades 
a l’impost de l’IRPF. A més a més, es va incorporar 
la deducció de famílies monoparentals. Aquesta ja hi 
era, però, a més a més, es va augmentar i es va forçar, 
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en el cas de les famílies monoparentals, que tingues-
sin una deducció del seu import de la renda neta. Si no 
saltaven de tram, se’ls forçava saltar a un tram inferi-
or; per tant, rebien un ajut addicional.

I després, finalment, la bonificació de beques a estudi-
ants d’enginyeria; és a dir, a tots els estudiants d’engi-
nyeria se’ls compensava la diferència de preu perquè 
no es veiessin afectats amb l’increment i el canvi de 
coeficient. I voldria deixar clar que tots els estudiants, 
fos quina fos la seva renda, tenien dret a rebre aquest 
ajut, no estava subjecte a patrimoni. Per tant, al final 
els nous llindars són aquests, ampliats amb el 5 per 
cent pertinent. I, simplement, els posava a vostès en 
el tram 5 un exemple del que ha significat aquest in-
crement en l’import net. És a dir, per exemple, en una 
família de quatre membres els nous trams han incor-
porat..., amb 2.257 euros més. Aquí els adjunto –i no 
sé si els han fet arribar la informació– una taula amb 
totes les bonificacions i el que ha de pagar l’estudiant 
en cada moment depenent del tram on es trobi, eh?

Aquí els voldria fer una gràfica amb la finalitat de po-
sar-los un exemple del que signifiquen els trams. M’he 
permès posar-los aquesta diapositiva per fer-los una mi-
ca el gràfic. El ministeri –el que en diem nosaltres els 
MECD– el límit en què dóna un ajut és en una renda 
neta de 38.831. Això equival, aproximadament, per par-
lar clar, a un ingrés brut per a una família de quatre 
membres..., a un sou brut de 55.000 euros; és a dir, una 
família de quatre membres que tingui menys de 55.000 
bruts, teòricament, podria tenir gratuïtat. Amb la be-
ca Equitat el que hem fet és que nosaltres hem ampliat 
aquests trams, i la gent amb uns ingressos inferiors a 
47.401, és a dir, un ingrés brut per família de 72.000 eu-
ros, té un ajut d’un 10, d’un 20, d’un 30, depenent dels 
seus ingressos. Per tant, hem obert el ventall d’ajuts.

Els faria un resum del que ha significat aquesta be-
ca Equitat juntament amb la beca del..,. a tots els es-
tudiants, a quina globalitat d’estudiants ha afectat tot 
això que els he explicat. Actualment, en el curs ante-
rior, 2012-2013, a 57.800 estudiants. Això ha represen-
tat pel que era el ministeri 41.000, però jo voldria fer 
aquí..., (veus de fons) 41 milions, perdonin. Però el 
que voldria marcar, remarcar és que s’ha creat un fons 
propi català de 30,7 milions de beques. Aquí veuran la 
ràtio d’estudiants becats del ministeri i Equitat respec-
te a les universitats públiques. Veuran que el salt del 
curs 2011-2012 al curs 2012-2013 és considerable; és 
fruit d’aquesta nova política i aquesta borsa.

I ara els explicaria en breu una mica una sèrie d’ajuts 
que l’AGAUR gestiona en diferents àmbits. Per exem-
ple, gestionem, com ha dit el secretari, uns ajuts dirigits 
a activitats acadèmiques de suport de docència. L’any 
passat se’n van concedir 1.344; enguany està en marxa 
la primera fase del primer trimestre. Després hi ha el 
que en diem nosaltres «els ajuts a estudiants universita-
ris de centres adscrits». Són centres adscrits de titulari-
tat municipal que per la seva raó de ser tenen uns preus 
diferents. Per tant, també a nivell de renda nosaltres els 
intentem compensar aquesta desviació de preus.

També hi ha un altre ajut que en diem les APA, que 
són els estudiants universitaris de comarques de l’Alt 

Pirineu, Aran i Solsonès. A aquests estudiants per la 
seva dispersió geogràfica, també en funció de la renda 
i del patrimoni, és clar, també se’ls dóna un cop de mà 
per a la seva mobilitat.

Després també hi ha un altre ajut que es diu Mobint. 
Nosaltres el titulem Mobint, però és el que és l’Eras-
mus, la part d’Erasmus catalana, que, com hem vist 
enguany, ens anem superant a poc a poc i anem aug-
mentant tots els beneficiaris, perquè també volem aju-
dar molt en aquest nivell.

La BEIP. Abans el secretari els explicava la implanta-
ció del doble grau dels estudiants d’educació infantil i 
primària. S’han concedit les beques del 100 per cent 
de dinou estudiants que complien uns requisits; estava 
obert, s’havia de complir un requisit de nota.

Després finalment..., bé, finalment no, un altre ajut 
que fem –potser no és el més conegut– és el que en 
diem el Finan –abans es deia Pfrac–, que és el finan-
çament dels estudis per part de l’AGAUR. Això és un 
pagament fraccionat de la matrícula. Hem vist que 
any rere any i curs va disminuint. Està baixant subs-
tancialment per dues raons: principalment les univer-
sitats han implementat un sistema de fraccionament 
propi, que abans no tenien, és a dir, hi han universitats 
que donen la facilitat de pagament en cinc, set parts, 
i també hi ha molt moviment d’estudiants que abans 
s’acollien a aquest ajut i han anat a parar a les beques 
Equitat. Simplement comentar que aquí, en aquest 
ajut, l’AGAUR és l’avalador, per dir-ho així, i no es ne-
cessita, no és necessari cap tipus de garantia per part 
de l’estudiant de rebre’l.

Els ajuts AEU, per a entitats estudiantils universitàri-
es. Aquí entraríem al que són les beques predoctorals. 
Aquí aquest any s’ha incorporat el que és l’ajut de doc-
torats industrials. Com veuran, doncs, per dir-ho així 
les FI-ICIP s’han mantingut a uns 225, que junt amb 
les renovacions són 660, però s’han afegit 64 doctorats 
industrials com a beques predoctorals. I després que-
darien les dues últimes, les beques de Beatriu de Pi-
nós i el que són les PDJ, que són beques postdoctorals 
d’estudiants de doctors novells.

Voldria, només per acabar, dir-los que l’AGAUR 
aquest últim any ha gestionat fins a 157 milions d’eu-
ros en ajuts de diferents tipus, i que un total de 64.000 
estudiants del sistema universitari de Catalunya gau-
deix d’algun tipus d’ajut.

I això és tot. Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pardo, senyor Castellà, per la 
seva intervenció. Ara passarem a les intervencions 
dels grups i dels experts. En primer lloc, doncs, do-
nem la paraula a Sergi Contreras; és el president del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Sergi Contreras i Mota

Bona tarda. Moltes gràcies per les compareixences. 
Diré diverses coses i així una mica..., com acostumo 
a fer.
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Per una banda, volia comentar el tema del tant per 
cent del cost que segons el Govern s’assumeix amb les 
taxes i, per tant, des de l’alumnat. En això hi ha di-
ferents informes, ja dic, com discrepància de fixar el 
percentatge en funció de quin és el mètode que s’uti-
litza. I llavors també hi havia un informe de la Sindi-
catura de Comptes que deia que ja abans de la pujada 
de taxes l’alumnat cobria el 22 per cent del cost dels 
estudis, i, per tant, amb la pujada segurament se su-
pera de llarg el 25 per cent. Ja sé que vosaltres des del 
departament feu servir un altre mètode, perquè hem 
estat parlant amb diferents membres del Govern. Però 
vull dir que afirmem a vegades coses, però estan en 
qüestió segons com es calculen i tal. Doncs, volia dei-
xar-ho palès.

Després volia preguntar o proposar algunes qüestions. 
Per una banda, amb la pujada de taxes ens hem trobat 
que sí que tenim uns alumnes fixos, però altres vegades 
ens diuen, per una banda, que hi ha moltes persones 
que han accedit a la situació d’atur i, per tant, que estan 
retornat al sistema universitari o a cicles formatius, per 
tant, que hi ha gent que no estava en el sistema univer-
sitari que hi està tornant a accedir. I, per altra banda, 
tenim dades que el 2012, per exemple, és l’any on hi ha 
hagut més alumnes de divuit anys que feien la prova de 
selectivitat. Per tant, tot indicaria que els alumnes a la 
universitat haurien de pujar, però les dades que ens heu 
presentat és que és estable. Per tant, sí que detectem o 
ens fa pensar, sense tenir les dades concretes, no?, vull 
dir que només hem vist aquestes dades globals..., de-
tectem que la tendència que hi hauria d’haver que aug-
mentessin els alumnes no és així, sinó que és estable. 
Per tant, hi ha alguns alumnes que hi haurien d’accedir 
que no hi estan accedint.

En tot això, sí que nosaltres hem estat treballant amb 
el departament algunes propostes –abans d’entrar 
en el tema de les beques– sobre els sistemes de pa-
gaments. Per una banda, els terminis de fer efectives 
les taxes a les universitats. Sí que és veritat que s’han 
flexibilitzat els terminis de pagament, però sí que és 
una demanda bastant estesa que encara s’haurien de 
flexibilitzar més, perquè, tot i que hi han fins i tot en 
alguns casos set terminis de pagament, al desembre 
s’ha d’haver pagat el 60 per cent de tot el cost de la 
matrícula. Per tant, sí, tens set terminis, però els tres 
primers són uns imports elevats i després en tens qua-
tre més amb imports molt baixos. I, per tant, creiem 
que hauríem d’anar tendint cap al fet que les univer-
sitats tinguessin un sistema de cobrament de les taxes 
a terminis mensuals, amb uns imports proporcionats 
o distribuïts uniformement en els diferents terminis.

I després ens han arribat al consell alguns casos de 
què passa en les situacions sobrevingudes de persones 
que no tenen accés a la beca o que a l’inici de la matrí-
cula no tenien problemes, però després durant el curs 
han tingut problemes per fer efectiu algun dels termi-
nis. A nosaltres ens han arribat casos de tancaments 
d’aules virtuals, de no-qualificacions al final del curs i 
després l’alumne haver-se de tornar a matricular amb 
l’increment de taxa que això suposa pel fet de ser se-
gona matrícula i tornar a fer l’assignatura i entrar com 
en una roda de, si no podia pagar la primera matrí-

cula, ara per aprovar aquesta assignatura m’haig de 
tornar a matricular amb el recàrrec de la segona ma-
trícula, etcètera. Llavors, volia saber si teníeu dades 
exactes de quants casos d’aquest tipus hi havien hagut 
el curs passat i com s’havien resolt, aquests casos que 
us comentàvem, no? Perquè sí que en coneixem casos; 
algunes entitats d’estudiants del consell ens els han fet 
arribar, d’alumnes amb això, d’aules virtuals tancades 
o no-qualificacions d’assignatures a final de curs.

Llavors, entrant en les beques. La idea de les beques 
per nosaltres és bona, que és: posats que no podem ten-
dir als models nòrdics d’estat del benestar més avançats 
en els quals la tendència de les taxes és abaixar-les i 
reduir-les i que tendeixin a zero, com que de moment 
no ho podem fer, doncs, fem un sistema de taxes que 
intenta ser progressiu al nivell de renda. Tot i així, con-
siderem que encara té bastantes mancances, aquest sis-
tema. Primer pels llindars, perquè al final resulta que el 
curs passat el 80 per cent d’estudiants que van accedir 
a les beques Equitat estaven en el llindar 1, i en la resta 
de llindars hi havia al voltant d’un 4 per cent dels estu-
diants. Per tant, la distribució no era uniforme i hi ha-
via molta concentració en uns llindars –en el més baix 
i en el més alt–, i a la resta de llindars hi havia al vol-
tant d’un 3 o un 4 per cent d’estudiants.

Segon, que els trams de bonificacions tampoc no són 
molt proporcionats. És a dir, estàs al llindar 1, que amb 
una mica menys estàs a la beca del ministeri, que tens 
el 100 per cent de la taxa, però estàs al llindar 1 i no-
més tens el 50 per cent. Potser els percentatges de bo-
nificació haurien d’estar també més esglaonats segons 
els llindars.

I, tercer, no contempla les característiques personals 
de l’estudiant. És a dir, no és el mateix... (Sona el se-
nyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’in-
tervenció.) Se m’ha acabat el temps ja? (Pausa.) No 
és el mateix anar a la Universitat de Barcelona i viu-
re a Barcelona que ser de les Terres de l’Ebre i ha-
ver d’anar a estudiar a Barcelona o a Tarragona o a la 
universitat que sigui. Llavors, aquestes beques Equitat 
no contemplen tota la despesa que també suposa per 
a l’estudiant desplaçar-se fins a les universitats. I en 
algunes famílies, encara que estiguin dintre dels llin-
dars..., el 2, el 3 o el que sigui, doncs, el problema eco-
nòmic no és només el cost de la matrícula, sinó que 
també són tots els costos associats que suposa que el 
seu fill o filla assisteixi a classes.

Per últim, dues coses així ràpidament. Una, atès que..., 
el sistema d’adaptació a Bolonya del sistema públic 
universitari ha creat dues coses, al nostre parer, que 
no ens acaben d’agradar: una, que quasi obliga els es-
tudiants a dedicar-se a jornada completa als estudis i, 
per tant, una possibilitat que hi havia que el mateix 
estudiant treballés..., tot i que ara la situació d’atur ju-
venil tampoc ho permetria excessivament, eh?, però 
una possibilitat que l’alumne compaginés estudis i tre-
ball no és accessible, diguéssim, perquè moltes uni-
versitats exigeixen una dedicació bastant completa en 
els estudis. I, per tant, aquesta situació tampoc no està 
contemplada en el sistema, diguéssim, de taxes i de 
beques. I, per altra banda, també el mateix sistema 
universitari quasi que obliga que els estudis no s’aca-
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ben amb el grau, sinó que és pràcticament obligatori 
fer un màster per després accedir al mercat de treball i 
tal i, per tant, hi ha uns màsters oficials i així.

Llavors, una altra proposta que nosaltres ja fa temps 
que fem és que aquest sistema de beques d’Equitat 
proporcionat a la renda i així s’hauria d’estendre als 
màsters oficials, especialment aquells que són obli-
gatoris per exercir una professió, que són els màsters 
aquests que no recordo quin nom tenen, però que són 
obligatoris per acabar els estudis, que curses aquests 
màsters. I, per tant, pensem que també haurien d’estar 
dintre del sistema de beques de la Generalitat.

I ja per acabar, ara sí, només preguntar –que no ho 
hem comentat gaire– pel sistema de governances. Sa-
bíem que hi havia sobre la taula una proposta de refor-
mar el sistema de governança a les universitats, i és un 
tema que a les entitats del consell, especialment les es-
tudiantils, ens preocupava en quina línia..., i, per tant, 
us volia preguntar si teníeu previst afrontar aquesta 
qüestió i en quin sentit.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Ara li daríem la paraula al represen-
tant de l’Associació Catalana de Municipis, el David 
Font.

David Font i Simon

Gràcies, presidenta. Secretari d’Universitats i resta 
de membres del Govern, i diputats, diputades... En 
tot cas, agrair un cop més que el Parlament ens do-
ni l’oportunitat, en aquest cas, des de l’ACM de po-
der participar en la Comissió de Polítiques de Joven-
tut i, en aquest cas, jo mateix representant el Fòrum  
de Jo ves Electes, que no deixa de ser una part dintre de  
l’ACM de tots els regidors menors de trenta-cinc anys 
o també aquells que no tenen menys de trenta-cinc 
anys, però que es dediquen a les polítiques de joven-
tut en els seus respectius municipis o consells co-
marcals. Una entitat que agrupa el 90 per cent dels 
municipis, tots els consells comarcals i totes les dipu-
tacions d’aquest país.

En tot cas, intentaré, com sempre, donar-hi un punt 
de vista territorial, en totes les intervencions que per 
part del Govern o altres entitats que compareixen en 
aquesta Comissió de Polítiques de Joventut es fan. 
I en aquest cas sempre intento donar-hi el punt de vis-
ta territorial, ja que el territori català és molt dispers 
i la veu del municipalisme o la veu del territori en 
aquest cas també la volem fer traslladar.

D’entrada, comentar i fer palès, doncs, que el territori, 
com bé s’ha comentat també aquí, és molt divers i dis-
pers en la seva situació i que no tots els punts territo-
rials del nostre país tenen un accés fàcil ni directe a la 
universitat. I, per tant, hi han estudiants o hi han joves 
que tenen la voluntat d’estudiar –depèn de determi-
nats territoris– que els suposa un greuge comparatiu 
o els suposa un sobreesforç, el fet de voler cursar els 
seus estudis en allò que ells han escollit. Que, fent un 

parèntesi, doncs, és important que a dia d’avui hi ha-
gi l’oferta i la demanda d’estudiants escassa, cosa que, 
segurament, anys endarrere malauradament no acaba-
va de passar perquè hi havia una sobreoferta de deter-
minats tipus d’estudis i una demanda en estudis on hi 
havia una menor oferta.

Fet aquest petit incís, sí que és cert, doncs, que, com 
va sorgir i va sortir en alguna de les propostes al Ple 
de joventut que es va celebrar l’any passat, es va po-
sar de manifest que l’increment de les taxes univer-
sitàries semblava i podia ser un fre a l’entrada dels 
joves a la universitat. I, en aquest cas, des del Go-
vern es va aplicar aquesta política de beques, que el 
que hem acabat veient, segons els números que se’ns 
han presentat..., doncs, que aquesta dificultat a l’ac-
cés que inicialment estava prevista no s’acabi traslla-
dant i no s’hagi acabat produint.

En tot cas, sí que és cert que en determinats territoris, 
com és el..., vostès han comentat les beques APA, en-
tre altres. Doncs, intenten ajudar uns territoris en els 
quals la dificultat, com comentava, d’accés a la uni-
versitat és més difícil, ja que no hi ha en un radi pro-
per cap tipus d’estudi universitari, ja sigui de caràcter 
privat o de caràcter públic. Però, en tot cas, també hi 
ha alguns territoris als quals els agradaria formar part 
d’aquesta zona de l’Alt Pirineu o comarques del Piri-
neu i que, en tot cas, malauradament no poden ser per-
què són estudiants que igualment la seva distància en 
aquest cas cap a la capital catalana és existent, però no 
acaben tenint aquest sobreajut, en tot cas, de cara als 
seus estudis.

Creiem important que se segueixi apostant perquè 
el territori o la gent del territori pugui anar a cursar 
els estudis universitaris allà on desitgi i que això vagi 
acompanyat d’una bona política de beques. Si volem 
seguir garantint l’excel·lència i volem seguir garantint 
una bona educació dels joves als nostres municipis és 
necessari que aquest accés vingui acompanyat d’una 
bona condició d’igualtat davant de tots els estudiants 
d’aquest país, de tots els habitants d’aquest país i que, 
per tant, puguin tenir la mateixa oportunitat, com 
deia, en igualtat de condicions que la resta, que és el 
que vostès deien de garantir l’accés a la universitat.

En tot cas, i ja per acabar, tan sols oferir la mà per part 
de les entitats municipalistes, en aquest cas per part de 
l’ACM, que en allò que es cregui oportú poder treba-
llar, col·laborar i buscar aquestes vies per solucionar 
aquests petits desencontres o aquestes petites dificul-
tats que des del territori se’ns manifesten i existeixen 
per poder accedir a la universitat, en aquest cas, ente-
sa com les diferents capitals o la capital del país o les 
diferents capitals de les províncies. Doncs, que pugui 
ser una realitat i que, per tant, puguem col·laborar en 
allò que sigui necessari en nom de l’ACM.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció.)

La presidenta

Senyor Font, l’ha clavat, eh?, cinc minuts exactes. Molt 
bé. Ara passarem als grups parlamentaris, als repre-
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sentants dels grups parlamentaris, ja que s’ha excusat 
el representant de la Federació de Municipis de Cata-
lunya. Així, doncs, passo la paraula al Gerard Gómez 
del Moral. Endavant.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, presidenta. I gràcies per la compareixença 
del senyor Castellà i del senyor Pardo.

Només traslladar-li tres preocupacions que van sortir 
a la darrera sessió de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut, justament on van comparèixer tots els sindi-
cats. I li cediré la paraula a la companya Vilalta, no?, 
perquè faci també més les reflexions pròpies de la 
seva intervenció. Però sí que hi havia o quedaven en 
el substrat d’aquella comissió que, en un moment on 
l’atur juvenil és dels més alts de la història en aquest 
país, ens trobem que hi ha més dificultats a l’hora 
d’accedir a la formació. Amb «més dificultats» em re-
fereixo que s’han augmentat els preus de les matrícu-
les i segurament, o s’han de fer més tràmits per poder 
accedir a les beques, hi ha més barreres, diguéssim, 
d’alguna manera, en un moment on és molt necessari 
tenir més formació per, justament..., i ho posem sem-
pre en valor: no només universitària, per descomptat. 
I en aquesta comissió també hem tingut els represen-
tants de formació professional, etcètera, que és abso-
lutament fonamental, no? No és que hi hagi més di-
ficultats en el sentit que es veti l’entrada a ningú al 
sistema, però sí que hi ha més traves, més passos. I, en 
qualsevol cas, doncs, segurament és una de les qüesti-
ons que ens preocupen.

I entrant a les reflexions que sí que sortien per part 
dels sindicats, jo ho resumiria en tres. U, augment del 
preu de les matrícules. Això és una qüestió que real-
ment preocupava tots els sindicats, i expressaven amb 
dades que anaven més enllà de l’últim any..., sis, set 
anys, no?, es feia la comparativa. Però es deia, segons 
l’Observatori Universitari, que havien augmentat del 
69 al 290 per cent, dades que van treure els diferents 
sindicats. Que, per tant, aquesta era una preocupació.

És cert..., i s’ha explicat bé en la compareixença tota 
aquesta creació –perquè això és nou, no?– de les be-
ques Equitat, que, per tant, van a compensar aquest 
augment de les matrícules. Però també és cert que 
quedava en la majoria d’intervencions que aquestes 
beques encara eren insuficients. Per tant, també dema-
nar-los si tenen previst seguir-les augmentant, quines 
polítiques faran entorn d’aquestes beques, si de més 
comunicació, de més informació, que això també era 
una cosa que s’havia demanat, no? Que ha funcionat, 
per exemple, si no m’equivoco, a la UdG, on els estu-
diants van fer una campanya específica, van informar. 
I potser el senyor secretari pot donar-ne informació, 
però crec que es va augmentar la demanda, per exem-
ple, en aquest cas concret. I, per tant, segurament, la 
informació i la comunicació són aspectes importants 
que crec que s’han millorat, no?, l’últim any amb fal-
ques radiofòniques, etcètera, però que, segurament, 
també cal seguir apostant-hi.

I, per últim, també demanar que aclarís o pogués es-
pecificar una mica més què s’entén per «cost de la car-

rera». Perquè aquí sovint entenem recerca, entenem 
investigació, la docència, etcètera. Per tant, doncs, si 
es pogués també aclarir en quin sentit s’expressa, no?, 
aquest cost de la carrera.

I li passo la paraula a la diputada Vilalta sí dema-
nant..., i ens consta per part dels sindicats que en la 
seva àrea, en el seu departament, no és tant així, però 
sí que a vegades hi ha o tenen la sensació que sobre-
tot amb el departament d’educació han tingut dificul-
tats per poder reunir-s’hi o per poder aportar les seves 
opinions. Ens consta que en el cas d’Universitats no és 
així. Però, en qualsevol cas, seguir-los animant a tenir 
interlocució i contacte directe amb els sindicats i amb 
les entitats d’estudiants, que nosaltres considerem fo-
namentals.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies. Agrair, en primer lloc, la comparei-
xença avui del secretari d’Universitats i del director de 
l’AGAUR, el senyor Pardo, així com la resta de mem-
bres del departament i també al director de Joventut, 
el Toni Reig, i saludar també les entitats i sindicats 
que avui estan presents o que segueixen la comissió.

Jo no em centraré tant en els aspectes tècnics o proce-
dimentals d’accés a la universitat, sinó en el tema que 
creiem que és prioritari, com és el de garantir que nin-
gú quedi fora de la universitat per motius econòmics. 
I aquest és un tema en què hem anat insistint al llarg 
de la comissió i al llarg de la resta d’àmbits aquí, al 
Parlament.

I, per tant, dividirem la intervenció en dos aspectes: 
per una banda, els aspectes acadèmics i, per l’altra, els 
aspectes econòmics. Si parlem dels aspectes acadè-
mics entenem que nosaltres..., entenem i defensem que 
la selecció dels estudiants s’ha de basar en els mèrits 
acadèmics i, per tant, d’una forma igualitària. I per 
això defensem la selectivitat i aquesta prova comu-
na com una bona eina, en norma general, i critiquem 
la proposta que incorpora la nova Llei d’educació, la 
Llei Wert, la LOMQE, amb aquesta revàlida, un nou 
nyap del senyor Wert, que ataca, precisament, el mèrit 
i l’equitat.

Ens tranquil·litza saber que hi ha un acord entre els 
rectors per continuar fent aquesta prova comuna a Ca-
talunya, si arriba el cas que s’ha d’aplicar, que nos-
altres confiem que la Llei Wert mai s’hagi d’aplicar 
aquí, a Catalunya. Ens tranquil·litza saber que hi hau-
rà l’acord per continuar fent una prova comuna, per-
què és el que nosaltres defensem. I també li traslladem 
–i així si ho pot fer arribar als rectors– que entenem 
que aquesta prova comuna ha de continuar garan-
tint la llengua catalana, és a dir, la prova de català,  
diguem-ne, en aquestes proves d’accés, perquè ente-
nem que és un requisit fonamental per accedir a la for-
mació superior, és a dir, que el català continuï sent un 
requisit en aquestes proves o en aquesta selectivitat.

També sabem –i així ho ha comentat– que hi ha ex-
cepcions d’exàmens concrets en algunes carreres, de 
proves d’aptituds concretes com INEF o traducció. En 
aquest cas, doncs, evidentment, entenem que és cor-
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recte. Però en el tema de magisteri som una mica més 
escèptics en el plantejament que es fa, perquè el que 
defensem és la possibilitat d’avaluació comuna; defen-
sem, doncs, que el que ha de garantir el sistema és que 
puguin ser adquirits, aquests coneixements, durant 
l’educació secundària i que no hagin de comportar la 
realització de cursos paral·lels per poder després acce-
dir a la universitat en les matèries concretes. Per tant, 
primar la qualitat, evidentment, sí, hi estem completa-
ment d’acord, però garantint sempre l’equitat. Això és 
el que fa referència als aspectes acadèmics que li volia 
plantejar en primer lloc. 

Sobre els aspectes econòmics. Ja li ho he comentat: 
hem de garantir tots els mecanismes a l’abast perquè 
tots els estudiants amb capacitats i amb mèrits, evi-
dentment, puguin accedir a la universitat i no siguin 
els motius econòmics un impediment per estudiar la 
formació superior. Això li ho hem traslladat al con-
seller en ple moltes vegades; aquí també, en aques-
ta mateixa comissió, i a la Comissió d’Universitats. 
Només que un alumne quedi fora de la universitat o 
del sistema d’educació superior per motius econò-
mics estarem fallant com a país. I, per tant, creiem 
que encara hi ha ara marge de millora, perquè el que 
hem vist els últims anys –i s’han posat les dades so-
bre la taula reiteradament– és que l’augment de taxes 
ha perjudicat els estudiants i les famílies en un dels 
moments més complicats de crisi i en què les famíli-
es més pateixen també. Per tant, les beques Equitat, 
que nosaltres creiem que és un bon sistema, que és 
un bon mecanisme de compensació, sí que veiem que 
han de tenir i tenen marge de millora, perquè són en-
cara ara insuficients, o no han arribat o no arriben a 
totes aquelles previsions que havien fet també des del 
mateix departament.

Sabem que el greuge principal és que tampoc tenim el 
sistema de beques que voldríem, perquè no estan, les 
beques, traspassades, i això ho hem dit. De fet, tant al 
monogràfic de joventut que vam fer al juliol passat, 
com en mocions, com al debat de política general hem 
aprovat la petició una altra vegada d’aquest traspàs. 
Els torno a preguntar si són optimistes o si ja és una 
cosa que tenen descartada. Però, independentment de 
si acaben traspassant o no el fons de beques i la com-
petència en beques, sí que és cert que a l’últim debat 
de política general es va aprovar, doncs, desenvolu-
par un pla nacional de beques propi amb uns criteris, 
d’acord també amb les universitats i amb la comuni-
tat universitària, un pla general de beques i preus pú-
blics. I també els voldria preguntar com està, perquè 
sí que em sembla que es posava de termini el primer 
semestre de l’any 2014. Per nosaltres és clau potenciar 
aquest àmbit de beques i d’ajuts, sobretot vinculades 
al nivell econòmic. Som conscients de les dificultats 
econòmiques d’aquest moment, però, precisament, 
aquest moment és quan més requereix que mai poder 
accedir i garantir la formació als nostres joves.

Els vull preguntar –perquè ens han fet un repàs so-
bre com han anat l’últim any aquestes beques Equitat– 
què tenen previst per al següent curs, si ja ho tenen 
previst, com pensen afrontar les taxes, les beques, els 
preus públics de cara a l’any vinent. Nosaltres entenem 

que el mínim en aquest moment que vivim és continu-
ar mantenint la congelació en les primeres matrícules 
i que és necessari fer una previsió per veure com evo-
lucionaran aquests preus públics. Estem convençuts 
que les beques Equitat tenen marge de millora, així 
com continuar mantenint la resta de beques que tam-
bé ens han exposat i que tenen des del departament. 
I sobretot, molta feina en la comunicació en el proce-
diment de petició de beques, perquè no pot ser que hi 
hagi algú que no demani la beca perquè no sap que  
aquesta beca existeix; és un nou fracàs de tots plegats, 
si això acaba passant.

Creiem que és imprescindible adequar millor el calen-
dari de sol·licitud de beques, probablement en l’inici 
de curs, de manera que quan un comenci el curs sàpi-
ga ja amb què comptarà per afrontar aquest curs i que 
no es trobi a meitat de curs o a final de curs que lla-
vors li arriben beques denegades. Això tant a nivell de 
Generalitat com de l’Estat.

I creiem imprescindible el tema del fraccionament. 
A la UB em sembla que l’any passat hi va haver un 
fraccionament en set terminis que va ser demanat per 
milers de joves estudiants. Per tant, és clara, la neces-
sitat que hi ha, perquè la gent quan n’ha tingut l’opor-
tunitat ho ha demanat. Per tant, els emplacem que par-
lin novament amb els rectors i amb les universitats 
perquè puguin fer un esforç i perquè s’avinguin a fer 
més fraccionament en les matrícules i en el pagament 
de les matrícules de cara al curs vinent.

Acabo, presidenta...

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Marta Vilalta i Torres

...amb dos temes molt, però molt concrets. El tema de 
les enginyeries, per una banda. Perquè sí que és cert 
–i avui s’ha comentat– que hi va haver aquell canvi 
de grau en l’experimentalitat. Que aquí a través del 
monogràfic de joventut també vam aprovar en aquest 
mateix Parlament una solució que vinculava, doncs, 
com una mena de marxa enrere de la mesura vincu-
lada a la petició de beques Equitat. Però com que..., 
i aquí crec que tots hem de reconèixer una mica part 
de culpa, però com que no era un procediment auto-
màtic, ens consta que hi ha molta gent que no va de-
manar aquesta compensació, tot i que hi tenien dret. 
Perquè com ha explicat el director de l’AGAUR no 
anava lligat a nivell de renda ni a nivell de patrimoni, 
sinó que tothom que s’havia matriculat a enginyeria 
tenia dret a rebre aquesta compensació. I ens cons-
ta que això no ha sigut. Si saben quantes persones 
finalment ho han reclamat i quina valoració en fan, 
perquè creiem que s’ha comès una injustícia perquè 
hi ha hagut molta gent que no ho ha demanat, tot i  
tenir-hi tot el dret.

I, finalment, un apunt pel tema de les beques Erasmus 
també. Aquí hem vist com l’evolució de les aportaci-
ons a Catalunya..., augmenten aquest any i, per tant...
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La presidenta

Senyora Vilalta, ha d’acabar ja, eh?

Marta Vilalta i Torres

Sí, acabo, acabo, és l’última frase. Però veiem com a 
nivell de l’Estat espanyol el senyor Wert sí que conti-
nua aquesta croada, no?, contra els estudiants. Si po-
den també fer-ne una valoració. Nosaltres ja hem pre-
sentat una proposta per blindar el model de beques 
Erasmus o els ajuts que han de rebre els estudiants 
perquè puguin anar a estudiar a l’estranger.

Moltes gràcies, i perdoni, presidenta.

La presidenta

Sí, perquè s’ha passat uns minutets, eh? Bé, després 
diran que no sóc flexible en l’horari. Ara donem la pa-
raula al diputat del Partit Socialista, el senyor Ferran 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. I gràcies, senyors Castellà i Pardo, 
per la seva compareixença avui aquí. Per raó de la ma-
tèria respecte a la qual compareixen i per la limitació 
de temps no és possible entrar en totes les qüestions en 
què un tindria ganes d’entrar quan es discuteix sobre 
el model universitari, dins del qual, evidentment, hi ha 
la qüestió del model d’accés, però sí que, evidentment, 
fer alguns apunts, encara que sigui breument.

En primer lloc, evidentment, la Llei orgànica de quali-
tat, la coneguda com a Llei Wert, introdueix canvis de 
tot tipus, que també en l’àmbit de l’accés a la universi-
tat ens semblen, diguem-ne, desencertats i creiem, per 
tant, que cal combatre.

Un altre apunt que voldríem fer, que és una conside-
ració general, però que crec que és important per tot 
allò de què estem parlant. De fet, és molt rellevant 
per tot allò de què estem parlant. És que la situació 
financera general de les universitats catalanes està en 
una situació extremadament crítica. I creiem que és 
difícilment defensable..., no dic que ho hagi fet vostè, 
senyor Castellà, en la seva compareixença avui, però 
és difícilment defensable que les decisions de política 
general que es prenen no tinguin efectes en la qualitat 
dels serveis públics que es presten. És molt difícil de-
fensar que les retallades no afecten la prestació dels 
serveis públics i que no afecten els serveis educatius, 
la recerca que les universitats catalanes realitzen. Té 
un impacte directe sobre el personal docent investi-
gador. Crec que a ningú se li escapa quina és la si-
tuació extremadament precària de molt del personal 
docent investigador. Té un efecte, evidentment, sobre 
el personal d’administració i serveis, i té un efecte 
molt directe sobre el que estem debatent avui sobre 
els alumnes.

Clar, vostè, senyor Castellà, feia al principi tota una 
explicació del sistema d’accés des del punt de vista 
dels requisits acadèmics, de l’ordenació de l’accés, que 
no és que no ens sembli ni pertinent ni rellevant; ens 

sembla totes dues coses, pertinent i rellevant, i ens po-
dria portar a una discussió, com deia, molt interessant. 
Però el que a nosaltres ens preocupa sobretot és quines 
són les restriccions materials per a l’accés o la perma-
nència als estudis universitaris. I, especialment, ens 
preocupa el biaix de classe que hi ha per les dificultats 
a accedir i a mantenir-se en els estudis universitaris.

Perquè, miri, vostès ens han explicat avui –i les xifres 
són les que són i, per tant, no els les discuteixo– que 
el nombre d’alumnes es manté més o menys estable i 
que fins i tot hi ha un lleuger increment dels crèdits 
matriculats. Però ja ho ha dit algun dels intervinents 
que m’ha precedit. Però és que hi ha una combinació 
de tres efectes que crec que expliquen això. És a dir, 
qui pot allarga el període formatiu davant de l’hostili-
tat, diguem-ne, del món laboral, del mercat laboral en 
aquests moments. Això és un fenomen que passa: qui 
pot segueix estudiant, fa una segona carrera, fa algun 
màster, etcètera. Qui pot torna a estudiar. Diguem-ne, 
expulsat del mercat laboral, qui pot i s’ho pot perme-
tre fa un intent de tornar a estudiar com a refugi da-
vant de la situació hostil del mercat laboral. I qui pot 
també pren la decisió de formar-se; allò que quan aca-
ba..., potser no hauria pres la decisió d’anar a la uni-
versitat, però quan acaba els estudis obligatoris potser 
decideix fer-ho, cosa que fa uns anys..., no estava es-
pecialment incentivat, diguem-ne. És conegut allò que 
en el cicle culminant de la bombolla immobiliària hi 
havia incentius especialment per als alumnes mascu-
lins, no?, per sortir del cicle formatiu i anar-se’n a de-
terminats llocs de treball a guanyar diners. Per tant, 
hi ha gent que decideix, en aquest cas, en aquest cicle 
formar-se per mirar de millorar les seves expectatives 
laborals.

Però la pregunta que ens hem de fer és: i qui no pot 
–i qui no pot? Perquè la dada sobre el fet que hi ha un 
nombre similar d’estudiants formant-se a les univer-
sitats no ens hauria de fer girar la vista respecte a la 
pregunta de «i quins són aquests estudiants universi-
taris?». Perquè jo crec que de tots és conegut. No vull 
elevar anècdotes a categoria, però quan són una su-
ma de moltes anècdotes, de molts ciutadans i ciutada-
nes que nosaltres coneixem, de molts joves que estan 
matriculant-se de menys crèdits, que estan fins i tot 
abandonant els estudis universitaris o de gent que no 
hi pot accedir, quan un suma el coneixement directe... 
Senyor Castellà, no em faci que no amb el cap. Exis-
teixen, aquests casos, i no és un cas o dos; existeixen, 
hi ha gent amb autèntiques dificultats. I, per tant, quan 
això existeix ens hem de preguntar si les polítiques 
que fem tant per la banda dels preus com per la banda 
de les beques són adequades. I crec que la resposta en 
aquest cas és que com a mínim és clarament insufici-
ent pel que fa a les beques i que des del punt de vista 
dels preus no és en absolut encertada, perquè dificulta 
l’accés als estudis universitaris.

La presidenta

Molt bé, senyor Pedret. Bé, doncs, ara passarem la pa-
raula al representant del Grup Parlamentari del Partit 
Popular, el diputat Fernando Sánchez. Endavant.
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Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. I gràcies també al secre-
tari d’Universitats i Recerca i al director de l’AGAUR 
per la seva presència, per la seva compareixença, que 
jo crec que ha estat interessant, pel document que ens 
han facilitat.

Jo voldria centrar la meva intervenció en dos temes 
que són principals. Un és –i sobretot aquest– l’accés a 
la universitat, i l’altre és la reforma del sistema univer-
sitari, que tots tenim una mica a la vista i en l’horitzó. 
Al cap i a la fi sabem que la nostra economia avançada 
passa per una universitat forta, excel·lent, per una uni-
versitat dinàmica i oberta, creadora de coneixement, 
vinculada amb el pols empresarial i cultural de la so-
cietat. Tanmateix, ha de ser una universitat que resti 
fidel també a la seva missió i a la seva vocació origi-
nal. És a dir, la universitat no pot ser només una esco-
la superior tècnica; ha de ser també, doncs, un lloc on 
s’amplien horitzons, on s’introdueix l’alta cultura, se 
cerca la veritat en aquell sentit humanístic. I, per tant, 
nosaltres defensarem aquesta doble vessant de la uni-
versitat.

Comencem, però, per una reflexió més candent. Cata-
lunya és un dels llocs d’Espanya on les taxes universi-
tàries són més cares, i això és, doncs, per voluntat de 
la Generalitat. I podem entendre, nosaltres, que en un 
moment donat s’apugin les taxes, però creiem que ha 
arribat l’hora de reduir-les. El Partit Popular, per tant, 
demana a la Generalitat que redueixi les taxes univer-
sitàries, que retallin altres partides, que suprimeixin 
la propaganda, aprimin l’Administració, acabin amb 
la trama d’entitats amigues i subvencionades i rebai-
xin així les taxes universitàries dels nostres joves. En 
qualsevol cas, aquí sí que comparteixo una reflexió 
amb el president del consell de joves, i és que, si ai-
xò es veu impossible, almenys habilitem la possibilitat 
que els joves puguin treballar paral·lelament als seus 
estudis universitaris.

Hi ha una altra qüestió que ens preocupa, secretari, i 
ens preocupa molt, i també preocupa a les universi-
tats i aquí no ha sortit, i jo li ho plantejo i li agrairia 
que ens l’expliqués una mica més. Perquè pensem que 
vostès han fet una retallada encoberta en el pressupost 
universitari que no han explicat. Vostès han maquillat 
els pressupostos universitaris fent trampa. Això és poc 
conegut, però cal explicar-ho, i jo ho presento i, si no, 
vostè m’ho rebat, perquè m’ho han explicat diverses 
persones de la universitat. Doncs, per acabar-m’ho de 
concretar, refutar o corroborar.

Quan vostès van apujar les taxes van crear les beques 
Equitat perquè els estudiants amb menys recursos po-
guessin anar a la universitat, cosa que nosaltres tro-
bem molt encertada, la veritat, perquè ningú per mo-
tius econòmics es quedi fora d’aquest dret. Però aquí 
és on trobem el problema, perquè, és cert que són les 
universitats les que paguen aquesta beca? Segons ens 
han explicat les mateixes universitats, el departament 
fa pagar les beques Equitat a les mateixes universitats 
a partir del pressupost que els és assignat. D’aquesta 
manera la disponibilitat econòmica de la universitat es 
veu minvada. És a dir, vostès han fet una retallada del 

30 per cent a la universitat en la seva assignació, però 
després sobre aquesta assignació vostès li diuen: «Bé, 
i d’aquí encara han de pagar les beques.» Això és el 
que ens han explicat alguns rectors d’alguna universi-
tat. I, per tant, si ens ho pot acabar d’explicar, doncs, li 
ho agrairem perquè ens ho han fet arribar.

Finalment, sobre el tema de la reforma universitària. 
Nosaltres estem disposats a parlar, a pensar aquest 
tema a fons. Creiem que és una qüestió important, i 
gairebé no hi ha ningú avui dia a la universitat que 
pensi que no cal una reforma profunda dels sistemes 
de governança, dels sistemes d’administració per ser 
una universitat més eficaç més eficient, més racional, 
menys assembleària, més pràctica. Ara bé, nosaltres 
al que ens oposarem és a aquelles mesures que van 
encaminades a tallar la democràcia interna dintre de 
la universitat, no? Hi ha algunes qüestions en l’infor-
me d’experts que ens van fer arribar que nosaltres no 
entenem. Hi ha gent aquí que riu, però després no han 
presentat cap altra alternativa a aquestes línies perquè 
potser ni se l’han llegit, no? Però que sigui un con-
sell extern a la mateixa universitat, un consell no ele-
git democràticament, qui designi el rector, que siguin 
després els rectors qui designin els degans, això nosal-
tres pensem que no hi haurà cap universitat espanyola, 
ni cap universitat catalana..., i vingui la proposta d’on 
vingui, que no ho acceptaran, i afirmar això és desco-
nèixer la realitat de la universitat. Per tant, jo aquí ho 
proposo amb voluntat d’ajudar, perquè em sembla que 
el que no podem fer és una cosa absolutament irrealit-
zable, irrealista, per la dinàmica interna de la mateixa 
universitat.

Finalment, li agrairia si pot entrar una mica més en ai-
xò que ha comentat del model català de personal aca-
dèmic. M’ha semblat interessant, la veritat, i si pot, 
doncs, precisar una mica més en què consisteix.

Moltes gràcies, secretari.

La presidenta

Gràcies, senyor Sánchez. Ara passem la paraula al 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i entenc que pren la pa-
raula l’Anna Rovira. Endavant.

Anna Rovira Prats

Sí, gràcies, presidenta. I, en primer lloc, agrair les 
compareixences. En aquesta comissió hem parlat més 
d’una vegada, hem debatut repetides vegades sobre la 
situació de la gent jove del nostre país, i repetidament 
hem posat sobre la taula l’atur i també la precarietat 
que viu el jovent avui en dia. I és en aquest context es-
pecífic –cal no oblidar-ho, en aquest context on també 
hem de tenir en compte la situació que viuen les famí-
lies i la disminució dels ingressos– on aquest Govern 
aplica una pujada de taxes màxima permesa, que és del 
66 per cent. I és en aquest context específic on s’incre-
menta el preu de la matrícula. I això porta..., i és evi-
dent que això dificulta l’accés a la universitat de molta 
gent jove que no pot assumir el cost de la matrícula o el 
cost que ha de pagar de la matrícula universitària.
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Catalunya és una de les comunitats autònomes on el 
preu de la matrícula és més elevat. I així ho denun-
ciaven els sindicats estudiantils que van comparèixer 
fa aproximadament dos mesos en aquest mateix espai. 
Els sindicats també denunciaven, amb unes dades di-
ferents de les que se’ns presenten avui, una disminució 
de les matrícules –una disminució de les matrícules– 
o dels crèdits matriculats i també situacions que posa-
va de manifest el company del consell, de quan no es 
pot assumir de cop el preu de la matrícula: tancament 
del campus, haver de repetir les assignatures, etcète-
ra, no? I són situacions que denunciaven fa escassos 
dos mesos els sindicats d’estudiants en aquest mateix 
espai.

I en aquesta situació les beques haurien de donar una 
resposta i haurien de ser un mecanisme que evités que 
ningú es quedés fora de la universitat per motius eco-
nòmics, i haurien de ser un mecanisme per comba-
tre la desigualtat. La realitat és que no ho són o no 
són prou fortes per combatre tothom que queda ex-
clòs de la universitat per motius econòmics. En primer 
lloc, perquè molts dels diners van destinats a beques 
d’Excel·lència, que no tenen en compte la renda de les 
famílies. En segon lloc, perquè, tal com ha comentat 
també el company del consell, els llindars de renda no 
acaben de donar resposta a les necessitats de la gent 
jove. I, en tercer lloc, perquè moltes d’aquestes beques 
arriben tard, són difícils de preveure i, per tant, donen 
lloc a situacions sobrevingudes de no poder assumir el 
preu de la matrícula

La realitat és que són insuficients, perquè el coneixe-
ment de tots i totes els que estem en aquesta comissió, 
o de molts i moltes dels que estem en aquesta comis-
sió..., coneixem casos de gent que no en pot assumir el 
cost, que es queda fora i que no pot accedir a la uni-
versitat o no pot cursar tantes assignatures com vol-
dria a la universitat. La realitat és que no donen res-
posta. I aquesta combinació entre increment del preu 
i que les beques no donin la resposta necessària ens 
porta cap a un atac de l’equitat del sistema universitari 
català, ens porta cap a una elitització de la universi-
tat i la posa a l’abast només d’aquells que se la poden 
permetre.

Lorena Vicioso Adria

Bona tarda. Gràcies per les vostres intervencions. I co-
mençaria fent una rectificació precisament al senyor 
Castellà. Ell en la seva justificació de les taxes univer-
sitàries deia que el nostre sistema no és ni universal 
ni obligatori. I jo li diria: en tot cas, o dit en el nostre 
Ple de joves en què vam votar tots, sí que és universal, 
i dir també que el sistema públic de l’ensenyament a 
Catalunya ha de ser universal i s’ha de garantir.

L’any passat el Govern de la Generalitat, conjunta-
ment amb el Govern de l’Estat espanyol, augmenta-
va el 67 per cent les taxes d’universitat. Som un dels 
paï sos on paguem més car un servei públic com és el 
servei d’ensenyament superior. Som el tercer lloc en 
graus i el quart lloc en màsters, amb tot això i amb la 
plena cruesa d’una crisi econòmica i del que això su-
posa als estudiants dins d’una família humil. Aquest 

any el Govern ha anunciat i es va comprometre a man-
tenir aquests preus, és a dir, que en pitjor situació de 
crisi les solucions del Govern són mantenir-se en el 67 
per cent de l’augment en aquestes taxes universitàries.

I és que segons l’observatori això tampoc –l’Observa-
tori Universitari– s’ha complert, perquè els estudis en 
enginyeria han augmentat un 8,1 per cent; els preus de 
crèdits repetits i el que això suposa, o sigui, molts estu-
diants per diferents motius poden repetir una assigna-
tura, i els grava un 11,8 per cent, la segona matrícula. 
I el que això suposa: o sigui, la gent que ha de treballar 
i, per tant, ha d’anar a la Universitat Oberta de Catalu-
nya, a la UOC..., el preu de la matrícula, en la primera 
matrícula ha augmentat un 4,2 per cent en qualsevol ti-
pus de grau i de màster, i una nova taxa de trenta euros 
per la sol·licitud de màster.

Entenent..., i després de tot el debat dels pressupos-
tos, la reducció dels pressupostos a la universitat i a 
l’educació, amb les pujades de les taxes universitàries 
i la reducció i l’enduriment dels requisits per accedir 
a les beques, som conscients que les beques i les be-
ques Equitat, que són les que nosaltres gestionem..., 
i hi ha les beques MECD, que són les que gestiona 
l’Estat espanyol. Nosaltres som conscients i som els 
primers defensors de traslladar aquestes beques i que 
les puguem gestionar nosaltres. El Ministeri d’Educa-
ció permet apujar aquestes taxes fins a un 66 per cent. 
El nostre conseller aquí, a Catalunya, es va acollir al 
màxim esglaó, al 66 per cent, mentre que altres comu-
nitats autònomes, com la de Navarra o la d’Aragó, no-
més apujaven un 4 per cent, o, fins i tot, les Canàries, 
que congelava les seves taxes.

El nostre conseller en la seva darrera compareixen-
ça relacionava el preu de les matrícules amb la millo-
ra d’aquestes beques Equitat. Del que nosaltres som 
conscients és que tampoc s’ha millorat, perquè m’acu-
llo al que bé ha explicat el representant de les entitats, 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que 
potser haurien de millorar aquestes beques Equitat i 
abaixar el llindar i ampliar-ho. Per què? Perquè, com 
ell ha explicat, un percentatge molt petit queda en llin-
dars molt alts.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció.)

La presidenta

Hauria d’anar acabant, eh?, senyora Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Uf, em queden moltíssimes preguntes. Bé, vaig per les 
preguntes, eh?, perquè me’n queden moltes, em queden 
totes. Respecte al tema de preguntes, hi vaig directa-
ment. Quin és el percentatge del preu de la matrícu-
la de l’estudiant que va destinat a les beques Equitat? 
Quin és el percentatge d’aquesta matrícula que va des-
tinat a la docència? I quin és també el deute que tenen 
les universitats amb la Generalitat? Quin és el càlcul 
del cost total d’aquesta docència que paguen els estudi-
ants? On podem trobar aquests criteris i com s’ha cal-
culat? Són públiques, aquestes dades?
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Vaig directament al final. Quants estudiants..., com bé 
ha dit la meva companya, perquè no coincideixen les 
dades que els sindicats d’estudiants ens van proposar. 
Quants estudiants han quedat fora del sistema per no 
poder pagar el 2012? Quin és el percentatge de la di-
ferència suposada respecte als anys anteriors? Com ha 
caigut la demanda dels crèdits des de l’augment dels 
preus del 67 per cent? Quants alumnes d’enginyeria 
han rebut la bonificació per la seva pujada encoberta 
a les seves taxes? I com han caigut les matrícules en 
crèdits en graus i en màsters?

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, senyora Vicioso. Ara passem la paraula a la re-
presentant del Grup Parlamentari de Ciutadans, la dipu-
tada Inés Arrimadas. Endavant.

Inés Arrimadas García

Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la com-
parecencia en la Comisión de Juventud. Como tenemos 
estas limitaciones de tiempo, yo les hablaré básicamen-
te de cuatro ámbitos, que son los que nos parecen más 
interesantes.

En primer lugar, hay que dar por hecho un dato obje-
tivo, y es que Cataluña es el lugar de España donde es 
más caro acceder a la universidad. Y eso yo creo que 
no es rebatible, ¿no? El precio público por crédito: las 
tasas son las más altas de España con muchísima di-
ferencia, con, además, mucha diferencia respecto a las 
siguientes, respecto a otras comunidades autónomas 
donde también es más caro vivir, ¿no?, como puede 
ser el País Vasco, como puede ser Madrid, etcétera. 
Por tanto, eso es un hecho, que en Cataluña es más 
difícil acceder a la universidad que en cualquier otro 
lugar de España.

Pero es que no es solo que tengamos los precios públi-
cos más altos, sino que somos la comunidad autóno-
ma donde más ha crecido, donde más ha aumentado el 
precio público los últimos años. Por dar un dato, si en 
les últimos tiempos ha aumentado en Cataluña casi un 
80 por ciento, la media de España se sitúa en torno al 
22 por ciento.

Por tanto, usted hacía referencia antes –bueno, lo que 
yo he llegado a entender–..., no solo podemos recor-
tar, no solo podemos centrarnos en la política de gas-
tos, sino que también podemos centrarnos en la polí-
tica de ingresos. El problema es que ya veníamos de 
una situación de partida muy desfavorable para los es-
tudiantes catalanes. También otra cosa en la que hay 
que incidir, que ya han dicho otros compañeros, es la 
flexibilidad en el pago. Sí que es verdad que se han 
mejorado algunos trámites, se han eliminado algunas 
trabas burocráticas, pero sigue siendo necesario au-
mentar la flexibilidad para hacer frente a estos pagos.

Después, respecto al tema de las becas. Hay algunos 
cambios que ustedes han introducido que nos pare-
cen positivos –algunos cambios–: el dar más peso a 
la excelencia del alumno en cuanto a su rendimiento 

académico, el incluir también otros criterios como el 
patrimonio, no solo la renta disponible, etcétera. Pe-
ro aún queda mucho camino por recorrer. Primero las 
becas para que sean útiles deben estar correctamente 
informadas a la ciudadanía, cosa que..., vemos, como 
ya se ha comentado antes, que a veces los estudiantes 
no saben ni que existen este tipo de becas. También 
algunas trabas burocráticas, pero sobre todo –sobre 
todo– que estén dotadas de recursos suficientes para 
que cualquier persona que quiera estudiar una carrera 
universitaria y que demuestre aptitudes para ello no se 
quede en ningún caso fuera de la enseñanza universi-
taria. También es urgente que se revisen los baremos, 
como también se ha comentado antes; vemos saltos de 
baremos que están absolutamente injustificados, que 
se pasan de una cobertura del 100 por cien al 50 por 
ciento por simplemente pues cambiar la renta disponi-
ble de las familias quinientos euros, ¿no?

Otra cosa que me gustaría preguntarles es: parece un 
programa piloto por el número de personas que se han 
beneficiado, pero el programa de préstamos, de prés-
tamos a bajo interés de los estudiantes..., nosotros nos 
referenciamos en otros modelos –países europeos o 
países anglosajones–, pero nos gustaría saber si uste-
des tienen pensado extender este modelo en la ense-
ñanza universitaria catalana, si tienen algún plan, va-
ya, o únicamente tienen este..., no sé si es un proyecto 
piloto o alguna prueba experimental, ¿no?

Otro tema que nos parece muy importante y del que us-
tedes no han hablado, y es la movilidad. Porque cuan-
do se habla del acceso a la universidad, hay que hablar 
del acceso tanto de los estudiantes catalanes en Cata-
luña como de los estudiantes catalanes en otras comu-
nidades autónomas o viceversa. Y aquí hay datos muy 
preocupantes, en la movilidad de estudiantes en Cata-
luña. En primer lugar, somos la comunidad autónoma 
que más hemos descendido en el número de estudian-
tes Erasmus. ¿Por qué? ¿Ustedes han evaluado si tienen 
algo que ver los requisitos lingüísticos, por ejemplo, de 
las universidades? Somos la comunidad autónoma don-
de menos profesores universitarios de otras comunida-
des autónomas quieren venir, en la que más han des-
cendido. Somos la comunidad autónoma de España –la 
cuarta, si no lo tengo mal entendido– que recibe menos 
estudiantes de otras comunidades autónomas. 

La universidad siempre ha sido un ejemplo de aper-
tura intelectual, de enriquecimiento. Y el tema de la 
movilidad desde tiempos inmemoriales pues ha sido 
absolutamente paralelo al modelo universitario. Por 
tanto, no entendemos las políticas que lo que hacen 
es este cerramiento de la universidad catalana res-
pecto a estudiantes o a profesores de otras comuni-
dades.

Y por supuesto, no compartimos la noticia que salió 
en el año 2012, una declaración suya, del señor Cas-
tellà, que, bueno, se planteaban ustedes pues pedir 
compensación a otras comunidades autónomas por los 
estudiantes que vinieran de otras comunidades. Nos 
parece absolutamente inaudito, cuando es un enrique-
cimiento, que puedan venir estudiantes de otras co-
munidades autónomas a Cataluña. Si es más caro aquí 
acceder que en el resto de comunidades pues de eso 
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no tienen la culpa los demás, solamente las decisiones 
de la Generalitat de Catalunya.

Y, por último, lo que nos parece una reflexión más de 
fondo –que ustedes lo han incluido en el powerpoint, 
pero no han profundizado– es lo de la reforma del sis-
tema universitario; no sé si únicamente se referían a 
las becas o si era algo más amplio. Para Ciutadans es 
fundamental que se lleve a cabo una reforma del sis-
tema universitario. No conseguiremos nada haciendo 
recortes, sino únicamente pues tener menos calidad 
y menos estudiantes, sino que es necesario hacer una 
reforma integral que redefina el mapa universitario y 
que adecúe las plazas y las enseñanzas a las necesida-
des del mercado de trabajo. Y eso también está muy 
relacionado con el acceso de los jóvenes a la universi-
dad. Porque quizás no necesitamos una misma carrera 
universitaria ofrecida en diecisiete facultades en Ca-
taluña, sino que a lo mejor necesitamos menos facul-
tades que ofrezcan una carrera, pero que esa carrera 
se imparta con un mayor nivel de calidad y un mayor 
nivel de excelencia, siempre y cuando pueda haber un 
sistema de becas pues que ayude a los estudiantes a 
los desplazamientos, etcétera.

En definitiva, es fundamental que se mejore también 
la gestión de las universidades, como de cualquier otra 
administración pública, pero vemos que la mala ges-
tión financiera, económica también por la que están 
atravesando las universidades afecta indudablemen-
te a la calidad de los estudiantes. Y, por tanto, noso-
tros apostamos por un modelo de calidad y no tanto 
de cantidad. Y nos gustaría saber en este sentido qué 
tiene pensado la Generalitat de Catalunya y concre-
tamente la Secretaria d’Universitats i Recerca al res-
pecto.

Muchas gracias, señora presidenta. 

La presidenta

Gràcies, senyora Arrimadas. Ara donem la paraula a 
la representant del Grup Mixt, la senyora Maria Rovi-
ra. Endavant. 

Maria Rovira i Torrens

Bé, bona tarda a tothom. A nosaltres sincerament ens in-
quieta i ens sembla cínic que el senyor Castellà ens vin-
gui a parlar de l’accés a la universitat i ens hagi parlat 
de l’accés per meritocràcia acadèmica, quan ara mateix 
hauríem de parlar en termes de meritocràcia econòmica. 
Com que vostè no en vol parlar, de la meritocràcia eco-
nòmica, nosaltres sí que ho farem. 

Vostès volen que les universitats siguin centres de re-
producció de coneixement i d’innovació al servei de 
les empreses i alhora que serveixin per mantenir la de-
sigualtat social existent. És a dir, preteneu la privatit-
zació del coneixement. D’aquesta manera, esteu anant 
en contra del fet que les universitats estiguin al servei 
de la societat supeditant-les als interessos d’uns pocs. 
No són els polítics qui marcaran les línies de com ha 
de ser el coneixement, sinó que són les empreses –que 
ningú ha votat, d’altra banda– les que un cop més de-
cideixen sobre el futur de les nostres vides.

No ens sorprèn, seguint aquesta lògica elitista que els 
caracteritza, que apliquin diversos mecanismes per 
desposseir la classe treballadora del que per nosaltres 
és un dret intocable: una educació pública i de quali-
tat. Perquè per vostès, tal com ha mencionat en la se-
va intervenció, la universitat és una despesa, però per 
nosaltres és una inversió. Aleshores, els mecanismes 
que utilitzen són, d’una banda, la reducció de la inver-
sió pública en els estudis universitaris. De fet, veiem 
que la Generalitat actualment destina sis mil euros, 
quan anteriorment, fa dos anys, destinava nou mil eu-
ros per cada estudiant durant la seva carrera. I el que 
fan és carregar aquesta despesa als estudiants mitjan-
çant l’augment de preus en els graus, en els màsters i 
en les segones i terceres convocatòries.

Alhora no només veiem una reducció de la despesa 
en el finançament dels estudis, sinó que intenten aba-
ratir els costos laborals del personal que hi treballa. 
I com ho fan? D’una manera molt senzilla: precarit-
zen les condicions del personal docent. Per una banda, 
heu reduït els professors funcionaris, que són aquells 
que disposaven d’unes millors condicions laborals, tot 
i que també se’ls ha reduït any rere any el sou, i, per 
l’altra, s’ha prioritzat que els nous professors siguin 
associats. D’aquesta manera també, tenint en comp-
te les altres categories existents dins de la universitat, 
s’ha passat de 9.900 professors a 7.548 professors, co-
sa que va en detriment de la qualitat de l’ensenyament, 
per molt que després ens vulguin vendre que es fa una 
aposta cap a l’excel·lència acadèmica.

D’altra banda, tenim l’altre mecanisme, que és l’entrada 
d’empreses a la universitat, que el que fan, aquestes em-
preses, és que acaben marcant quins són els àmbits del 
coneixement que es potencien i aquells que es deixen 
de banda. Així, doncs, entenen el coneixement com una 
cosa que es pot mercantilitzar per aconseguir un bene-
fici privat a mitjà i llarg termini. Alhora van en contra 
de la universitat com un espai que respon verdadera-
ment a les necessitats socials de la classe treballadora.

Aleshores, a nosaltres ens sembla indignant com po-
den venir aquí un altre cop, una altra comissió i dir-
nos que estan fent el millor per defensar la universitat 
pública, quan en realitat no és veritat. Per què no ens 
diuen que el seu model de societat passa per elititzar 
l’educació i mantenir els privilegis d’uns pocs? Senyor 
Castellà i senyor Pardo, és a dir, deixin de vendre’ns 
fum, acceptin que el programa de beques actualment 
no serveix –s’han donat diferents motius en anteriors 
compareixences–, no serveix per al que hauria de ser-
vir. Hi ha una gran part de les persones a qui van des-
tinades les beques que ni tan sols se les poden plante-
jar, perquè no poden arribar a final de mes.

Aleshores, també mitjançant les dades de l’Observa-
tori del Sistema Universitari, volem saber quins són 
els criteris de diferenciació entre els diferents preus 
en els estudis de grau. Perquè, segons diu aquí, no 
sembla que existeixin criteris objectius. Aleshores, 
ens agradaria conèixer-los, perquè ni tan sols l’obser-
vatori saben trobar el perquè.

Després, en què es basen els preus dels estudis dels 
màsters universitaris? Perquè també, segons l’observa-
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tori, no se sap, no?, en base a què, no queda explicitat 
en base a què es fixen aquests preus.

En tercer lloc, com explica que Catalunya sigui l’única 
comunitat –i això ho diu l’observatori– que ha apro-
fitat el canvi del sistema per augmentar el preu per 
curs, tant pel que fa al seu valor mínim com pel que 
fa al valor màxim, quan s’ha implantat l’espai europeu 
d’ensenyament superior. Com explica que això pugui 
ser així?

Nosaltres entenem que unes propostes de mínims, en-
tenent el context actual que estem vivint, parteixen de 
la base de crear un fons de beques a totes les univer-
sitats públiques per garantir l’accés i la permanència 
dels estudiants, una ampliació de l’oferta de màsters 
públics per fer front a la proliferació de màsters pri-
vats, un fraccionament de les taxes universitàries en 
un mínim de set períodes, tal com ja està aplicant la 
Universitat de Barcelona, i una supressió immediata 
de les taxes administratives derivades de la gestió de 
matrícula.

I alhora també una pregunta, perquè també m’ha sem-
blat molt cínic. Quan ens ha parlat que hi ha el mateix 
nombre d’alumnes que actualment està accedint a la 
universitat, també seria interessant parlar del nombre 
d’impagaments de matrícules que hi ha actualment, 
perquè aquest és altíssim. I alhora també ens agrada-
ria veure d’aquí a cinc anys com estarà aquesta gent 
que sí que ara accedeix a la universitat, si realment 
hauran acabat aquests cursos.

Aprofitant també que els tenim aquí, ens agradaria sa-
ber què pensen fer davant dels casos d’assetjament se-
xual produïts a la Universitat de Barcelona per part del 
catedràtic de sociologia Jesús de Miguel. Així, doncs, 
nosaltres demanem el cessament definitiu i immedi-
at de la tasca acadèmica d’aquesta persona, un posici-
onament públic també per part del seu departament, 
que es demostri el recolzament i el suport a les dones 
agredides, que s’assumeixi la problemàtica existent a 
la universitat i que es comprometin a prendre mesures 
efectives de prevenció i actuació que tallin el proble-
ma de l’assetjament de forma inequívoca.

Així, doncs, també ens agradaria esmentar un proble-
ma del qual no es parla mai i que a nosaltres ens in-
quieta i ens sembla flagrant, i és que si analitzem la 
universitat amb perspectiva de gènere, hi ha una man-
ca de dones espectacular en els diferents càrrecs de la 
universitat, tot i que hi ha un predomini de dones estu-
diants i graduades. Aleshores, ens preguntem com pot 
ser que això passi i si pensen fer algun tipus de políti-
ca al respecte, no?, perquè nosaltres creiem que s’està 
demostrant un cop més que la misogínia existeix a les 
institucions públiques i també a l’educació.

Finalment, ja per acabar, volem deixar molt clar que 
necessitem i reclamem un cop més una universitat pú-
blica que respongui a les demandes dels estudiants, 
una universitat que cregui en la participació d’aques-
tes i de la resta del personal universitari, professorat 
i personal administratiu. I una vegada més, entenem 
que aquesta comissió no ens ajudarà a assumir això. 
Per tant, entenem que serà des de l’autoorganització de 
tot el col·lectiu universitari que es podrà construir una 

universitat pública i de qualitat, però només ho po-
drem fer al carrer, i per això el 27 de febrer també con-
voquem a la vaga convocada pel col·lectiu universitari.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies, senyora Rovira. Passem a l’úl-
tima intervenció, en aquest cas, el representant de Con-
vergència i Unió, el diputat senyor Roger Montañola. 
Endavant.

Roger Montañola i Busquets

Sí, moltes gràcies, presidenta. Estàvem, des del nostre 
grup parlamentari, fent un repàs d’aquesta comparei-
xença i del powerpoint que ens ha passat la Secretaria 
d’Universitats per tal de contrastar si els nostres..., les 
persones aquelles que ens han precedit en l’ús de la 
paraula havien observat les mateixes xifres que nos-
altres o simplement se n’havien preparat unes a ca-
sa, s’havien escrit un discurs, no han fet cas ni a la 
presentació ni als discursos tant del senyor Castellà 
–a qui aprofitem per saludar– com del senyor Pardo, 
i per tant, doncs, han vingut tirant del que es fa habi-
tualment en aquesta comissió, que és del manual de la 
bona demagògia.

Dit això, nosaltres en el que ens voldríem centrar és en 
aquelles dades, doncs, que ha presentat el Govern, aque-
lles dades que considerem positives. I a partir d’aquí fer 
una sèrie de reflexions, així com intentar respondre al-
gunes de les observacions que ens han precedit.

En primer lloc, hi ha un element que és significatiu en 
aquest..., a les comissions en aquest Parlament, siguin 
les que siguin, solem contrastar Catalunya amb la res-
ta de països de la Unió Europea per tal, doncs, de fer-
nos l’harakiri constant i demostrar com de malament 
fem les coses i com de malament estem. I és cert que 
Catalunya en molts elements de l’Administració públi-
ca, en molts elements de la nostra societat, doncs, ha 
de millorar molt per tal d’equiparar-se a allò que vo-
lem ser, no?, un país de referència en el si de la Unió 
Europea. Però, curiosament, en el tema que ens ocu-
pa avui Catalunya és referent –Catalunya és referent–, 
Catalunya destaca, Catalunya té una qualitat en el seu 
sistema universitari i de recerca envejable. I, per tant, 
com a mínim el que seria decent és que els partits de 
l’oposició, que fan la seva tasca com han de fer de cri-
ticar el Govern, reconeguessin que això és una certe-
sa. I no és una certesa perquè ho digui el Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, sinó perquè les dades 
objectives així ho remarquen, no? 

Per tant, primera conclusió: Catalunya és referent, 
vostès estan fent bé la feina, i ens n’hem de sentir or-
gullosos. Però no aquest grup parlamentari; se n’ha 
de sentir orgullós el país en general, perquè el sistema 
universitari beneficia els estudiants en general i el país 
i les futures generacions en general. 

Un element que és clau i que vostès han anomenat: as-
censor social. La universitat té aquesta funció també, 
la d’aconseguir que aquelles persones, independent-
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ment del nivell de renda, on hagin nascut o el nivell de 
renda familiar que s’hagin trobat, puguin tenir la ca-
pacitat d’arribar a poder fer aquests estudis i, per tant, 
de prosperar en la societat. Això succeeix, i ho hem 
dit abans: el 60 per cent dels estudiants..., els seus pa-
res no eren universitaris. Això no els sembla un èxit? 
Doncs, si no els ho sembla, el que passa és que vostès 
el que volen veure és només els fracassos. Ens sembla 
bé, és una forma d’afrontar la vida; nosaltres la veiem 
amb un cert optimisme, si ens ho permeten. I, per tant, 
ens sembla una bona notícia i la volíem recalcar.

Referent als preus, i aquest que ha sigut el debat de tot, 
és curiós, no?, senyor Castellà, perquè estem parlant 
que Catalunya, doncs, és referent en recerca, Catalu-
nya és referent en universitats, i el que ens preocupa... 
És important que ens preocupi i que parlem de preus; 
aquest no és el conjunt de tot. També succeeix en la 
comissió de sanitat o d’educació d’aquest Parlament, 
que mai parlem d’educació, sinó que parlem d’infra-
estructures d’educació. Està bé? Està bé. És una mica 
demagògic? És una mica demagògic. 

Nosaltres ens volem centrar en allò que és essencial i 
en allò que és principal de la universitat, i és la quali-
tat del sistema i la capacitat dels estudiants a l’hora de 
sortir d’aquest sistema. Per tant, en aquest sentit ens 
congratulem de nou que la capacitat dels estudiants i 
la qualitat de les universitats catalanes és molta i molt 
alta. 

Un element per contrastar a aquells que ens havien 
precedit en l’ús de la paraula: els preus. Doncs, bé, els 
preus han pujat, és cert, són dades objectives, ningú 
se n’ha amagat mai, però és que també han pujat les 
beques. I, per tant, aquella gent que tenia rendes més 
baixes avui a la universitat paguen menys en molts ca-
sos del que pagaven abans. Si això no és redistribució 
de la riquesa, que baixi Karl Marx i que ens ho expli-
qui. Aquells qui basen, doncs, la seva doctrina ideo-
lògica de forma, només faltaria, lícita en allò que cal 
fer, i això ho podem compartir des d’aquest grup par-
lamentari, de redistribuir la riquesa..., és el que s’està 
fent al sistema universitari català: fer que aquells qui 
tenen més recursos familiars paguin una miqueta més 
perquè aquells qui tinguin menys recursos tinguin la 
capacitat de prosperar i, per tant, de no haver d’assu-
mir els costos d’aquesta universitat. Doncs, si això no 
és redistribució de la riquesa, ho reiterem, que baixin 
els seus referents ideològics i ens ho expliquin.

Referit al que ha dit el senyor Pere Pardo, dades clau: 
Catalunya, el 14,5 per cent dels universitaris, l’11 per 
cent de les beques universitàries. Tornem a allò que a 
vostès tampoc els agrada des del Partit Popular, que 
no ens cansarem de dir, no?, però és que realment hi 
ha un greuge comparatiu respecte a la resta de l’Estat.

Ràtio d’estudiants becats: quan el Govern d’ente-
sa i d’esquerres que hi havia en aquest país governa-
va, l’any 2005, per posar com a exemple, 10 per cent; 
quan aquest Govern pervers i de dretes, que anome-
nen vostès, de Convergència i Unió governa, any 2013, 
13 per cent. Increment per tres de la gent que té accés 
a les beques. Si això els sembla poc, doncs, ho tornem 
a dir, que baixi algun matemàtic i ens ho expliqui.

Més enllà de tot això, i contestant una mica aquells 
grups que ens han precedit en l’ús de la paraula, bé, 
cadascú, doncs, des de la seva òptica, només faltaria, 
posant l’accent a la crítica del Govern; és la seva tasca, 
que els toca com a oposició. Però hi han coses que són 
curioses i que al final, doncs, fan que un s’esglaï, no? 

Quan el diputat del Partit Popular diu: «Escolti, vostès 
abaixin les taxes»..., escolti, doncs, vostès per què no 
treballen perquè el dèficit fiscal de Catalunya no hi si-
gui? I jo li asseguro –aquest diputat li ho pot assegurar 
i segur que el Govern també– que si vostès fan que el 
dèficit fiscal de Catalunya no sigui l’escandalós que és 
no tindrem problemes al respecte. O només una altra 
cosa: que el dèficit que ha de complir la Generalitat 
de Catalunya per quadrar els seus pressupostos sigui 
el que li correspon segons la proporció de la despesa 
que té la Generalitat de Catalunya respecte a la resta 
d’administracions de l’Estat. Doncs, ja li asseguro que 
aquests problemes no els tindríem. Per tant, vostès, 
que estan al Govern i que tenen capacitat de decisió, 
com a mínim, el que haurien de tenir a l’hora de fer 
aquestes propostes és una mica de vergonya –una mi-
ca de vergonya– i tenir clar que si estem on estem és 
perquè vostès en són verdaderament culpables.

Acabat i dit això, li volíem fer una pregunta, senyor 
Castellà, que també, si no m’equivoco, li ha fet el por-
taveu del Consell Nacional de la Joventut i que creiem 
que és interessant. Parlaven de la flexibilitat en el pa-
gament; segurament és millorable, però hi és, i quan 
vostès governaven no hi era. Ara hi és, ara ho criti-
quen; doncs, abans no hi era tant. Doncs, deu ser que 
no ho fem tan malament.

Un element que ens preocupa i que ens sembla subs-
tantiu: amb el benentès que una persona durant un 
curs acadèmic trobi que la seva situació socioeconò-
mica familiar, per qüestió que un familiar ha hagut 
d’anar a l’atur, etcètera, canvia, el departament, la 
Secretaria d’Universitats o l’administració correspo-
nent és capaç de fer la compensació que li pertocaria a 
aquesta persona si, diguem-ne, el seu canvi de situació 
se succeeix a meitat de curs? Sí o no? Aquesta era una 
de les preguntes que volíem fer.

Creiem que a la resta de la seva exposició vostès han 
estat clars, i creiem des d’aquest grup parlamentari 
que cal felicitar-los perquè d’allò que Catalunya fa bé 
també cal que ens en felicitem, i en aquest cas, la Se-
cretaria d’Universitats està fent bé la seva feina. 

Gràcies, senyor Castellà; gràcies, senyor Pardo; gràci-
es a tots aquells qui els acompanyen.

La presidenta

Molt bé, gràcies, senyor Roger Montañola. Bé, doncs, 
ara, fetes les intervencions dels grups parlamentaris 
i dels experts, donaríem la paraula al senyor Antoni 
Castellà o al senyor Pardo. En principi tenim vint mi-
nuts, podríem allargar fins a mitja hora. Ja sé que hi 
han moltes preguntes i moltes reflexions, senyor Cas-
tellà, però a veure si poguéssim, doncs, ajustar-nos a 
aquest temps.

Moltes gràcies.
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El secretari d’Universitats i Recerca

Gràcies, presidenta. Sí, jo crec que són moltes inter-
vencions. En qualsevol dels casos, primer de tot agra-
ir el to de totes les intervencions, la majoria d’elles. 
Intentaré anar contestant i aclarint allà on pugui els 
diferents temes que han sortit. I, en tot cas, els dema-
no disculpes per endavant si el que vaig fent és que, 
com que hi han temes que s’han anat repetint..., doncs, 
en el moment que l’afronti en funció de la intervenció 
que hi havia.

Per tant, primer el senyor Sergi Contreras, el represen-
tant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
–i això valdrà per a algunes intervencions. Les discre-
pàncies en el mètode de càlcul o el cost dels estudis: 
no hi ha discrepància des del següent punt de vista. 
Primer vagi per a totes les intervencions. Han sortit 
diverses vegades reflexions a l’observatori –l’observa-
tori–, i jo em pregunto exactament a quin observatori 
es refereixen. Si es refereixen a una associació priva-
da muntada per tres professors amb afiliació política 
determinada i molt legítima, doncs, fantàstic, però no 
es refereixen a cap observatori institucional ni que tre-
balli amb dades oficials. Vagi per endavant. I a partir 
d’aquí tot és molt legítim, eh?, però a vegades, doncs, 
tres persones munten un observatori, el registren, és 
una associació i fem política. Bé. 

I quan parlem llavors de càlcul, sí que la discrepàn-
cia està en el model d’universitat. I això és discutible. 
A Catalunya vam decidir –i ho hem mantingut i han 
governat diferents formacions polítiques– que volem 
un sistema d’universitats orientades a recerca, allò del 
research oriented. I això és el que volem mantenir. Hi 
podria haver un altre model que es defensés, que no: 
volem universitats –i n’hi han per l’Estat espanyol– que 
siguin orientades només a docència, és a dir, el que en 
termes anglosaxons són els colleges i moltes de les uni-
versitats privades. Nosaltres no creiem en aquest mo-
del, perquè té molt, molt, molt a veure amb la qualitat 
docent.

Per tant, què vull dir en els càlculs? El finançament, 
tot el finançament que hi ha de la recerca no està in-
clòs en el càlcul –no hi està inclòs. La Generalitat de 
Catalunya l’aportació que fa a les universitats és en 
termes de les nòmines del PDI, i això garanteix el mí-
nim basal per donar a la tasca docent. Tota la part de 
recerca ve lligada als fons competitius, ja siguin de ca-
pital humà; als fons d’intensificació de la recerca, que 
no estan inclosos aquí; als fons de plan nacional esta-
tal, que no estan inclosos aquí; als fons d’ICREA Aca-
dèmia, d’intensificació de recerca, que no estan inclo-
sos aquí; als fons com les posicions ICREA, que no 
estan incloses aquí. Per tant, tot el que orientem de la 
recerca no està inclòs en aquest càlcul; només la nò-
mina.

Algú llavors pot fer la reflexió d’«hauríem de separar 
de la nòmina no productiva del PDI, de la nòmina or-
dinària, la part docent de la part que pugui estar rela-
cionada a hores dedicades a recerca». Llavors, aquí sí 
que tenim un conflicte de model, perquè llavors ani-
ríem al model en el qual algú podria dir que un profes-
sor sense fer recerca..., la qualitat docent és la matei-

xa. I si anem als sistemes universitaris del món, doncs, 
això existeix, però llavors són els colleges o són les 
universitats privades en la seva majoria. Nosaltres de-
fensem un sistema públic d’universitats orientades a 
recerca, en el qual la qualitat docent va indestriable-
ment lligada al nivell de recerca d’aquest PDI. Però ai-
xò és discutible, es pot escollir un model o un altre; 
nosaltres apostem per aquest model.

Amb referència –i ha sortit diverses vegades– al per-
centatge que mantenim d’estudiants, per tant, podríem 
arribar a dir que si es mantenen els de divuit anys, que 
són les primeres cohorts que entren..., però que proba-
blement hi ha un efecte, diguem-ne, compensatori per 
a la gent que senzillament surt del mercat laboral i tor-
na a la universitat. Quan li dic que no és rellevant és 
perquè, precisament, en les dades que tenen si fos ai-
xí veuríem en les franges un increment per edats, i no 
existeix, aquest increment; al contrari, els majors de 
vint-i-cinc anys o de vint-i-quatre anys ens estan bai-
xant. Per tant, aquest efecte compensatori no existeix, 
i és una bona notícia en qualsevol dels casos. Clar, el 
que estem dient és que es mou establement, de mo-
ment; també li ho accepto, però de moment es mou 
establement.

Avançar els terminis, la fracció dels terminis i, per 
tant, tindre-ho més fraccionat, diguem-ne; reflexiona-
rem respecte a aquest procés. Estem d’acord que hem 
d’avançar cap aquí, és d’acord amb les universitats; 
per tant, li accepto que hem d’avançar en el màxim 
possible de fraccionament. En aquest sentit, quelcom 
interessant és, precisament, veure..., algú afirmava 
«prova pilot» –la representant de Ciutadans, jo crec– 
respecte a la política de crèdits. És que el que és inte-
ressant, precisament, és que es van rebaixant; o sigui, 
hi ha menys estudiants que volen anar a crèdit, perquè 
quan en un sistema augmentes molt l’oferta de beques, 
lògicament, te’n vas a la beca abans del crèdit. Per 
tant, tenim un efecte, i en favor de les universitats, de 
dos tipus: que les universitats ja estan fraccionant molt 
més; per tant, millor anar al fraccionament de la uni-
versitat que no a un crèdit, que sempre tindrà, ni que 
sigui baix i subvencionat, algun tipus d’interès; millor 
anar a la universitat, i millor anar a buscar una beca 
que no anar a un crèdit.

Situacions sobrevingudes –també hi ha fet referèn-
cia el portaveu de Convergència i Unió. El sistema és 
obert i, per tant, érem molt conscients en aquest sentit 
que, malgrat que es marqui un llindar de renda deter-
minat a l’inici d’una matriculació, durant l’any la uni-
tat familiar o la unitat que es considera de convivència 
pot tindre un daltabaix des del punt de vista de canvi 
de llindar de renda. Per tant, el sistema a l’AGAUR 
és sistemàticament obert. Per tant, qualsevol estudiant 
que li canvia substancialment sobrevingudament, di-
guem-ne, el nivell de renda pot fer una sol·licitud de 
rectificació a l’AGAUR per la seva nova situació.

Hi han creades comissions d’anàlisi en totes i cada 
una de les universitats en el tractament individual de 
casos d’aquest tipus, que es donen i que s’han donat 
durant aquest any. I, per tant, es va prendre la decisió 
des d’aquest any que el sistema quedi obert sistemà-
ticament. Per tant, no hi ha convocatòria tancada, hi 
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ha l’ordinària, i a partir d’aquell moment, per causa 
sobrevinguda, es pot demanar justificar la causa so-
brevinguda i si canvia el llindar a l’estudiant se li re-
tornen els diners que hagués abonat en el seu moment 
o se li anul·len els que quedin per pagar.

Respecte al sistema –i el representant del consell té 
tota la raó–, hauríem de tendir al sistema nòrdic, en el 
qual en alguns països senzillament no hi ha preu pú-
blic, és gratuït, l’accés a la universitat. I jo estic molt 
d’acord a tindre aquest debat globalment. I per què dic 
globalment? Perquè no existeix, això sí –i vostès ho 
deuen conèixer perfectament–, cap model en termes 
d’estat del benestar a Europa que, per exemple, tingui 
accés amb zero taxa a la universitat i, per exemple, sa-
nitat gratuïta i universal. No existeix. 

I com que aquest és un debat i alguna dada portava..., 
és a dir, els països en els quals el preu universitari és 
més baix o és zero, com Alemanya, Suècia, Norue-
ga o Àustria, tenen quotes de copagament sanitari 
molt elevades, molt diferents de les nostres. I en el cas 
d’aquests quatre països de mitjana només per consul-
ta mèdica, independentment de la renda, vint euros 
per consulta, i hospitalització, vint-i-cinc euros el dia. 
Nosaltres aquest sistema no el tenim. 

I ja hi estic d’acord, podem tindre un debat; o sigui, 
el que no existeix és una cosa i l’altra. I em permetran 
que crec que és molt interessant, de veritat –i ho dic a 
to personal–, aprofundir més probablement en l’edu-
cació superior i obrir altres àmbits en el sistema sani-
tari de finançament. Però que quedi clar que els països 
que tenen taxes zero paguen en sanitat. Per tant, o un 
model o l’altre.

En la despesa en mobilitat, és veritat, no tenim..., 
és a dir, no tenim sistema propi. L’únic sistema..., i 
seguim reclamant, perquè el sistema general de be-
ques segueix sent de l’Estat, eh? Jo vull recordar 
–i m’avanço a algunes intervencions– que és que es-
tem en situació de crisi de finances públiques. I hem 
estat molts anys..., i mirin, ni tan sols vull fer allò 
del retrovisor amb el Govern tripartit, no; ja dic, des 
d’abans, des de l’inici de la Generalitat –Govern 
CiU i després Govern tripartit–, els fons propis de 
la Generalitat en beques han estat sempre zero. No 
una mica més o mica menys; zero, sempre zero, fins 
al 2011 –zero. I de zero passem a 30 milions. Hauria 
de ser més? Segur, però de zero a 30 milions. Hau-
ríem de poder intentar mobilitat també? Sí, però re-
clamem, en tot cas, la competència en aquest sentit. 

I no deixem de banda..., he vist, i suposo que hi han 
hagut diferents –no vostè– intervencions en termes 
que algú també tingui l’accés, les igualtats per anar 
a Barcelona. D’acord, però pensem que hem de tindre 
un sistema, i així el defensem, no d’universitats més 
potents a Barcelona i no tant al territori, i tenir les uni-
versitats al territori, com dic alguna vegada, nacionals 
al territori, no territorials. Tenim alguna de les nostres 
universitats a territori que just aquest any ha entrat en 
els tres-cents primers dels rànquings mundials. Això 
és molt complicat per a una universitat de dimensió 
territorial. En aquest cas, és la Rovira i Virgili. Pen-
sem que..., per algun motiu vam decidir en aquest pa-

ís, en aquest Parlament vostès van decidir que teníem 
un sistema no centralitzat, sinó equilibrat en el territo-
ri. I crec que això és el que hem de seguir preservant. 
Això ha de ser compatible amb la capacitat de recur-
sos en mobilitat, eh?, per descomptat; una cosa no ha 
de treure l’altra.

I respecte a Bolonya, hi estic d’acord i ho parlem amb 
les universitats. Crec que haurien de ser més flexibles 
amb les matriculacions de crèdit; jo crec que és un 
debat que tenim amb les universitats actualment, i jo 
crec que aquest és un àmbit que hauríem d’avançar cap 
aquí. Perquè això no..., és a dir, és discutible que ho 
obligui Bolonya. I a més, els diria més: hem interpretat 
molt malament Bolonya. Bolonya deia molt poques co-
ses, i després entre governs, universitats i facultats de 
pedagogia vam interpretar Bolonya d’una manera molt 
diferent al que ha interpretat Europa. Per exemple, no-
més una referència. Ningú a Europa –ningú, ningú– 
ha interpretat que les classes magistrals s’havien de fer 
en grups reduïts –ningú, ningú, ningú. No em pregun-
tin per què, només l’Estat espanyol. Dic l’Estat espa-
nyol, perquè aquí no hem estat diferents, a Catalunya. 
És a dir, no tenia cap sentit, això no ho deia Bolonya. 
Bolonya deia: «Afineu molt amb el millor professorat 
a les classes magistrals, amb les dimensions que hagin 
de ser, i que el millor professorat tingui un entorn d’as-
sistència en docència molt gran i molt personalitzat a 
l’estudiant.» Això és una universitat de recerca, aquí 
algú va decidir començar a fer parets.

I l’última, respecte als màsters. Estic d’acord amb el 
que referies dels màsters professionalitzadors. I pro-
bablement –i té tota la raó–, hauríem d’entrar en un 
debat de com es financen els màsters i fins a quin punt 
quina és l’aportació pública i privada. Ho dic d’una 
manera diferent; és a dir, els màsters professionalit-
zadors que donen accés a la professió haurien de tin-
dre uns nivells de preus al mínim o els més baixos 
possible. I em faig una pregunta en veu alta, eh?: un 
MBA ha de tindre cent per cent de subvenció pública? 
No ho sé –no ho sé. Senzillament dic: «No ho sé.» I és 
un debat que hem de tenir.

I, per últim, en governança, em permetran per algunes 
intervencions..., és a dir, si hem focalitzat en l’accés és 
perquè és aquesta comissió que ens va demanar com-
parèixer per accés. Tenim pendent una altra compa-
reixença de capteniment general, en aquest cas, a la 
Comissió d’Universitats. I, per tant, a disposició..., o a 
disposició si aquesta comissió ens torna a convocar en 
termes de reflexió global del sistema universitari. 

Però només un apunt. És a dir, sobretot..., vam estar 
un any discutint el model de governança amb diferents 
aportacions; jo només ho deixaria en el fet que la go-
vernança no pot ser un fi en si mateix, és un instru-
ment només. I, per tant, què vol dir? Un instrument 
només al servei de les tres missions de la universitat, 
i vol dir que només s’ha de reformar allò que consi-
derem en termes de sistema que ens millorarà les tres 
missions, i, si no, no –i, si no, no.

Probablement hi ha un concepte que ha de vindre lli-
gat en termes en què crec que pot haver-hi consens. 
En qualsevol dels casos, qualsevol reforma ha d’anar 
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en línia a dotar d’autonomia les nostres universitats. 
És una fal·làcia dir que avui tenen autonomia, perquè 
no en tenen. Hi ha una legislació estatal que absoluta-
ment encotilla les nostres universitats. O sigui, la nos-
tra universitat no pot fer política de carrera acadèmi-
ca, la nostra universitat no pot decidir l’organització 
interna, la nostra universitat no pot fer política retribu-
tiva, i, per tant, ni de captació ni de retenció de talent. 
I l’única vegada a la història que Catalunya ha tingut 
plenes competències, que va ser durant la República, 
es va establir el model de la universitat autònoma, ba-
sada en patronat, basada en el model contractual, i és 
el franquisme qui va introduir el model funcionarial a 
la nostra universitat. 

Per tant, en algunes intervencions sobre cinisme, a ve-
gades hi interpreto hipocresia. No sé el que s’està pre-
servant, si el model català republicà o un model post 
Guerra Civil. 

Amb referència al senyor David Font, jo ho lligaria 
una mica amb la referència territorial. I crec que aquí 
hi juga un paper molt important l’àmbit municipal res-
pecte al reforç d’un sistema universitari que està dis-
tribuït en el territori, i que crec que no ha de ser la seva 
missió només, diguem-ne, donar un servei a l’entorn 
territorial, sinó fer-ho també amb visibilitat internaci-
onal. En aquest sentit, s’agraeix l’oferiment, i crec que 
serà molt important que el món local col·labori amb 
el sistema universitari amb vista a l’estratègia RIS3. 
Vostès saben que en el procés de l’Horitzó 2020 Cata-
lunya ha establert la seva pròpia estratègia intel·ligent 
respecte als fons europeus. S’hauran acabat o Europa 
pren la decisió que no hi hauran més fons Feder que 
vagin dirigits a coses que no tinguin a veure amb in-
novació. I en aquest cas, la col·laboració amb els mu-
nicipis a les universitats pot ser molt, molt rellevant 
per intentar captar al màxim en una situació financera 
complicada per a universitats i per a ens locals en un 
àmbit en el qual els fons europeus s’han incrementat 
i molt, i on Catalunya en l’últim programa marc hem 
demostrat que en capacitat d’atracció de fons som molt 
i molt potents. L’aliança entre universitats, centres de 
recerca i municipalisme serà molt rellevant en l’Horit-
zó 2020. I, per tant, en aquest sentit, doncs, disposició 
també a col·laborar amb l’associació.

Al senyor Gerard Gómez, en representació d’Esquerra 
Republicana, jo li ho torno a dir en termes generals, 
perquè en alguna cosa ja m’hi he referit. En el mo-
ment en què hi ha més dificultats, és veritat, ho torno 
a dir, hi ha una puja de preus, però –vull ser molt in-
sistent en això– a la vegada que passem de zero euros 
a 30 milions; per tant, ens igualem gairebé als fons 
que teòricament només reclamàvem de l’Estat. Fins 
a dia d’avui reclamàvem els fons de l’Estat en termes 
d’uns 40 milions, i ja hauríem acabat la feina. Per tant, 
n’introduïm 30 més. Amb un mecanisme, ho torno a 
dir, d’equitat en el qual rendes més altes aporten més i 
rendes més baixes no aporten. 

I en qualssevol termes ideològics, un procés liberal 
definiria que això no té sentit, que tothom pagui el 
mateix. I en termes de progressisme, el que té sentit 
és que les rendes altes aportin i les rendes baixes no, 
perquè, si no, no sé ben bé a qui carai estem protegint.

Respecte a la previsió de futur, més comunicació; es-
tic absolutament d’acord amb vostè. Vam introduir te-
levisió –els anuncis, diguem-ne, institucionals de tele-
visió–, falques de la ràdio, contacte personalitzat a tot 
l’àmbit d’estudiants universitaris, però continuarem 
amb més intensitat en aquest sentit. És el tercer any 
que s’aplica el sistema Equitat; per tant, diguem-ne, 
això no treu que hem de seguir consolidant els nivells 
de comunicació. 

Quina previsió tenim de futur? Vam agafar el compro-
mís en el seu moment..., per tant, aquesta pujada era 
una pujada allò, diríem, de one-shot en el seu moment, 
i mantenir la congelació. Per tant, seguirem mantenint 
la congelació en la previsió del proper decret de preus.

Respecte al cost de la carrera, dels sistemes de càlcul, 
jo crec que ja he fet la reflexió.

Respecte a la interlocució amb els sindicats, hi se-
guirem aprofundint, i crec que el diàleg existeix, pe-
rò segur que mai és suficient. Especialment en tant 
l’espai de diàleg pel que fa als sindicats de PAS i 
PDI, la Comissió d’Estudiantat, el Consell d’Estudi-
ants de Catalunya. Per tant, és important... És a dir, 
el més rellevant és que algunes de les aportacions 
en funció del sistema de beques d’Equitat, precisa-
ment, vénen del Consell d’Estudiants de Catalunya; 
per exemple, el control de patrimoni. Per què? Per-
què si només controlem per renda, sí que és molt fà-
cil controlar aquell que va lligat a una nòmina, no 
aquell que està en l’àmbit, diguem-ne, més autònom 
o empresarial, però que el sistema de patrimoni sí 
que ens permet tindre aquest control.

I a la diputada Vilalta, per descomptat, com que m’he 
referit que hi ha l’acord entre tots els rectors per man-
tenir la prova de les PAU, que seria homogènia, di-
guem-ne, a tot el sistema, això incorporaria –i aquest 
és un acord signat ja entre Govern i els rectors– la pro-
va de llengua catalana. La LOMCE estableix que la 
llengua catalana no és troncal, la deixa a la comunitat 
autònoma; la comunitat autònoma la pot posar o no la 
pot posar. Bé, per tant, a partir d’aquí el que segur que 
es garantirà és que hi hagi qui hi hagi en un govern de 
la Generalitat i mentre no siguem estat, en qualsevol 
dels casos, el que es mantindrà és la prova de llengua 
catalana per accedir a la universitat.

En l’àmbit de magisteri, per tant, donaria per molt. La 
idea al final és com podem millorar la formació dels 
nostres mestres, o, dit d’una altra manera, tothom a 
aquest país té molt clar que el nivell d’exigència per 
accedir a medicina ha de ser molt rellevant. Doncs, 
nosaltres tenim la sensació que totes les professions 
són estratègiques per a un país. La medicina és molt 
rellevant en tant la salut de les persones d’un país; l’al-
tra és l’educació. L’educació és..., la salut cultural i la 
salut en termes biològics. Per tant, hauríem de tendir a 
tindre el màxim de cura en aquest procés. I fixi’s que 
estem demanant per a aquest any que un estudiant per 
accedir a magisteri tingui un cinc de català i castellà. 
Només els deixo una dada: si aquest any passat hagu-
éssim establert un cinc de català, castellà, anglès i ma-
temàtica, el 70 per cent dels estudiants estarien fora. 
I canvis dràstics no es poden fer. I, per tant, l’únic que 
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estem dient és: comencem a introduir mecanismes de 
millora en aquest sentit.

En el traspàs de les beques, és veritat que el que ens 
preocupa més és..., si vostè s’hi fixa, en el moment en 
què per primera vegada a la història Catalunya crea un 
fons de beques, automàticament el ministeri el que fa 
és abaixar el pressupost de beques. És molt des lleial 
institucionalment. És a dir, com que els llindars de les 
beques catalanes estan per sobre dels del ministeri, 
oh, miri quina paradoxa, que automàticament el mi-
nistre: «Els catalans posen més beques, doncs, jo re-
baixo el pressupost.» És molt, molt preocupant i molt 
deslleial.

Seguim amb negociacions en el procés de traspàs. Si 
vostè em pregunta si hi han avenços, home, avenços, 
doncs, no n’hi han; seguim amb els acords de gestió 
de les beques del ministeri, però avenços en el traspàs 
no n’hi han. Probablement, veurem abans un fons propi 
assolint un estat, si vol vostè –i ho dic així de broma–, 
que la transferència. O deu ser més fàcil, al final, pot-
ser..., a vegades un té la sensació que és més fàcil asso-
lir una consulta que no el traspàs de les beques. Però 
en qualsevol dels casos no defallirem en el procés de 
reclamar-les.

En l’adequació del calendari, estem d’acord que po-
dem estudiar adequar-lo més, tant com aprofundir en 
el fraccionament.

En les enginyeries. En les enginyeries deuen recordar 
que es va adequar el grau d’experimentalitat perquè 
no s’havia fet en el seu moment. I en el pas de cicles 
–en el pas de cicles– a graus, en allò que eren car-
reres tècniques d’enginyeria i passaven a un any més 
no se’ls va tocar el grau d’experimentalitat. I no em 
preguntin per què; senzillament, tècnicament no es 
va fer. I automàticament, a les universitats que teni-
en enginyeries, fent un any més no se’ls, d’alguna ma-
nera, substanciaven els costos que representava això. 
I, per tant, algú que abans pagava per tres anys, passa-
va a pagar el mateix que pagava per tres anys a quatre 
anys. I a més, el grau d’experimentalitat afecta el fi-
nançament de la Generalitat, i, per tant, reben menys 
diners de la Generalitat.

Què és el que vam fer en pacte amb vostès? Que l’im-
pacte no fos per a l’estudiant, que, en tot cas, si la uni-
versitat s’havia de beneficiar del finançament de la Ge-
neralitat, no impactés també en l’estudiant. Per tant, la 
manera era utilitzar les beques Equitat, en aquest cas 
concret, per fer l’abonament en la part del diferencial, 
independentment de la renda, perquè no hi hagués cap 
tipus d’impacte.

Bé, dades que se m’han demanat en altres intervenci-
ons: l’han demanat el 50 per cent dels estudiants. Se-
gon: «Què pensen fer?» Hem d’acabar-ho de discutir 
amb les universitats, perquè és un acord conjunt, però, 
quina és l’aproximació que fem? Intentar seguir man-
tenint aquesta bonificació. Per què? Precisament, per-
què és el primer any i volem veure si aquest 50 per 
cent és senzillament perquè aquest és qui té la sensa-
ció que té la necessitat de demanar la bonificació i la 
resta no, o és una qüestió d’informació. Per tant, ho 
seguirem plantejant durant aquest any amb més inten-

sitat en la informació, i veurem l’any que ve quin és el 
resultat, si es manté aquest 50 per cent o s’eleva aquest 
50 per cent. Si es manté aquest 50 per cent, voldrà dir 
que aquí és on tenim el tall, diguem-ne, de qui té un 
impacte de veritat. I si no, veurem on està el tall. Per 
tant, la idea és mantenir el mateix procés.

El senyor Ferran Pedret, representant del Partit Soci-
alista. Ja m’he referit als canvis de la LOMCE pel que 
fa a les PAU. De la situació financera crítica i l’im-
pacte en la recerca, bé, els donaré unes dades ràpi-
des també en termes de les retallades. La reducció de 
pressupost a les universitats per part de la Generalitat 
de Catalunya en aquests tres anys és del 27 per cent, 
és molt substancial. Ara, qui rep l’impacte d’aquest 27 
per cent? Aquest 27 per cent és la suma –vostès ho 
deuen recordar– de la reducció de sous del 5 per cent 
–decret Zapatero–, que s’ha mantingut en el temps; un 
6 per cent de l’eliminació de la paga extra, igual que 
tot el sistema de la Generalitat; un 3 per cent de l’eli-
minació dels Fons d’acció social –tiquets menjador i 
altres, igual, són les mesures globals de tota la Gene-
ralitat–; un 2 per cent anual –per tant, dos per tres, 
sis– de no cobertura de jubilacions. I això ens dóna un 
20 per cent. I els ingressos de l’increment de taxes han 
estat d’un 7 per cent.

Per tant, el que els vinc a dir és: tota la reducció de 
pressupost –i això és molt contundent i molt dramà-
tic– ha afectat les persones i molt durament les per-
sones en les seves nòmines, igual que tota la Genera-
litat. Però devem ser de les poques institucions en què 
la institució no ho ha patit. I ho podia haver patit amb 
aquesta diferència del 7, però és aquí on es va prendre 
la decisió dels ingressos per taxes. Per tant, l’impacte 
en la qualitat no es revela. I per què no? Perquè vostè 
deu conèixer perfectament –perfectament– les dades 
que hem tingut aquests dos últims anys i especialment 
aquest any tant en inputs com en outputs.

Per tant, quina és la posició en rànquings? Quina és la 
captació de fons europeus? Quina és la captació en el 
Consell de Recerca Europeu? Aquest any Catalunya, 
amb evolució, no és que ens hàgim mantingut; amb 
els fons de l’ERC, vostè deu saber que en proporció al 
nombre d’habitants som el segon país de la Unió Eu-
ropea, només tenim per davant Holanda. Hem passat 
per davant de Suècia, d’Anglaterra i d’Alemanya. I els 
fons de l’ERC són els que s’atorguen als millors cientí-
fics europeus; no territorialitzat, a les persones.

En els fons Synergy, de tretze distingits en tot Euro-
pa –tretze per a tot Europa–, Alemanya, amb 80 mili-
ons d’habitants, en capta dos; Catalunya, amb 7 milions 
d’habitants, en capta dos. Per tant, mantenim un sistema 
que va absolutament amb un nivell d’excel·lència molt 
gran. Això és fruit de les universitats i dels centres de 
recerca.

I en termes de qui pot o no seguir estudiant o tornar a 
estudiar, m’hi he referit en la intervenció ja del respon-
sable del Consell Nacional de Joventut. I permetin-me 
que acabi amb la reflexió de moments de dificultats. 
Miri, i he fet la referència i l’he volgut fer amb tots els 
governs, però és que, en els moments en què gestiona-
ven vostès i amb finances públiques potents, els fons 
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de beques eren zero, de la Generalitat –zero. Per tant, 
podem avançar més? Segur. Però de zero a 30.

I sobretot amb una reflexió: ho torno a dir, deu tindre 
algú conegut com..., l’Administració francesa, l’Admi-
nistració Hollande, que en principi està governada per 
socialdemòcrates, l’any passat ens van demanar tota la 
informació de com aplicàvem el sistema Equitat per 
nivells de renda. I enguany França en el proper curs 
aplica el sistema Equitat. Per què? Perquè a la dis-
tribució per nivells de renda, el que sí que li accep-
to i hi hem d’avançar és com aquests llindars els fem 
més progressius, però la filosofia conceptual que no 
tothom pagui el mateix i que es pagui en funció de 
renda..., crec que hauríem de poder estar d’acord en 
aquest sentit, eh?

El representant del Partit Popular, el senyor Fernan-
do Sánchez. Home, permeti-m’ho, és a dir, fer la re-
flexió, de veritat, que Catalunya és dels llocs on tenim 
els preus més alts... Bé, per cert, no, ja no, és Madrid, 
eh? Però en això jo no hi vull ni entrar, entre altres co-
ses perquè ni tan sols entraré –ja li ho he dit al repre-
sentant de Convergència i Unió– en com està finan-
çada la Generalitat. Però, primera, li ho torno a dir: 
som l’únic lloc, això sí, ho podríem dir, l’únic lloc de 
l’Estat en el qual es paga per renda, i crec que és un 
tema rellevant.

I dos, les mancances i les reduccions en universitats. 
Jo abans acabo de fer la reflexió que l’impacte ha es-
tat a les persones, no a la institució. Llavors, algú em 
podrà dir: «Bé, però jo sé que dins de la universitat en 
alguns àmbits es pateix.» Sap per què? Perquè hi ha la 
part de finançament basal i la competitiva, la de recer-
ca; en la de recerca els fons no els tenim transferits, 
les universitats es nodreixen en recerca del plan nacio-
nal. El plan nacional ha caigut un 40 per cent; és un 
impacte brutal al sistema universitari. I sort que ens 
agafa en un moment en què el nostre sistema és prou 
competitiu per anar a buscar el diner a Europa. I hem 
de poder mantenir aquesta competitivitat, però als 
grups petits això els és demolidor. I, per tant, discutir 
quina és la política de recursos o establir més ingres-
sos després de veure com es rebaixa un 40 per cent 
quelcom que és estratègic per a la universitat... I vos-
tè em podrà dir: «Home, són fons finalistes, van per a 
projectes; per tant, a aquella gent que s’ha quedat sen-
se projecte que els acomiadin.» Doncs, miri, no, no els 
podrem acomiadar, perquè no té sentit, seria perdre 
talent en aquest sentit. I no ha sortit fora del sistema 
en tres anys ni un sol investigador, ni un sol PDI, ni un 
sol PDI a Catalunya –ni un sol PDI–, ni un.

Nosaltres fem trampes? No, i segur que no..., no li ho 
deuen haver explicat bé, eh? És a dir, el sistema Equi-
tat, evidentment, i tant..., és a dir, en la puja de preus, 
qui cobra els preus? No els cobra la Generalitat; els 
preus els cobra la universitat, i és la Generalitat qui fa 
un decret i li diu a la universitat: «D’aquest preu que 
estàs cobrant, un 25 per cent és per a beques. I una 
de dues, o tu l’apliques ja directament, o senzillament 
nosaltres crearem el fons traient-lo de la teva aporta-
ció.» Ho podríem haver fet així. Quina és la diferèn-
cia aquesta substancial? Si haguéssim creat el fons, 
diguem-ne, pressupostàriament, llavors sí que tindrí-

em un clàssic sistema de beques de primer demanes la 
beca i al cap de quatre mesos te la ingressen –o cinc 
o sis. El sistema Equitat, com vostès saben, és un des-
compte en el preu directament; per tant, és una beca. 
I algú ha fet una referència de si es triga molt a les be-
ques. No, no, si és que és en el moment, en el moment 
en què pagues se t’aplica la beca, eh?

La reforma universitària en termes globals, acabar 
o no amb la democràcia..., després de veure també 
–i aquesta, diguem-ne, deu ser la seva opinió– la co-
missió d’experts que va encarregar el ministre Wert, 
ho podríem discutir o, en tot cas, es contradiu molt 
amb la seva reflexió, però el rellevant és la seva inter-
venció. Li ho torno a dir, el model de governança no 
pot ser un fi en si mateix i sobretot ha de preservar el 
sistema públic.

I només vull fer-li una referència, que és molt evident 
en termes que..., en l’únic àmbit en què hem tingut 
competències plenes és en el foment de la recerca. I fa 
dotze anys vam poder crear, perquè és l’únic àmbit en 
què tenim competències plenes, els centres de recer-
ca, amb un model de sistema públic en el qual prima-
va l’autonomia absoluta dels centres en els processos 
de contractació, retenció, promoció de talent i gestió de 
l’Administració.

Això ens ha portat, ho torno a dir, que en termes de la 
captació dels ERC som el segon país de la Unió Euro-
pea, i en termes de publicacions igualem Israel. I l’úl-
tim informe de l’OCDE ens deia: «A diferència del 
sistema espanyol...» I aquí, per favor..., i penso el que 
penso, però no em barregin temes nacionals; senzilla-
ment és una qüestió de sistemes. El sistema espanyol 
té un sistema tancat, poc internacionalitzat i basat en 
funcionaris. El sistema de recerca català és obert, molt 
internacionalitzat; per cert, el 50 per cent dels nostres 
investigadors són de fora, i això ha fet que fem aquest 
salt en recerca. Si ho hem pogut fer en els centres, les 
nostres universitats..., els bons de les nostres univer-
sitats es queixen que estan encotillats i han de tindre 
capacitat de més autonomia per decidir ells com s’or-
ganitzen. Per tant...

La presidenta

Només perquè sàpiga que porta trenta-cinc minuts.

El secretari d’Universitats i Recerca

Trenta-cinc minuts. Doncs, a veure si puc ser telegrà-
fic amb...

Per tant, senyora Rovira, jo crec que algunes coses ja 
les he anat reflexionant. En qualsevol dels casos, jo em 
vull reiterar en termes del procés Equitat. Ho torno 
a dir: a qui estem protegint exactament? És a dir, en 
l’actual sistema hi ha gent que paga menys que abans 
i hi ha gent que paga més. En una unitat familiar de 
quatre persones paga la totalitat –i la totalitat és el 20 
per cent, la totalitat– dels costos una unitat de quatre 
persones que estiguin per sobre dels setanta mil eu-
ros. I a més, vam buscar la referència del sou d’un di-
rector general. Doncs, el que se m’està dient és que 
no, que a aquests se’ls ha de subvencionar? Doncs, no 
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sé exactament a qui carai s’està protegint. I massa ve-
gades algun discurs –i no dic que sigui el seu, eh?– 
en termes de progressisme el que fa és que..., algunes 
elits amb renda, aprofitant-se de les classes populars, 
fan el discurs de la igualtat per tindre els mateixos be-
neficis. Perquè no es pot explicar d’una altra manera, 
que algú m’estigui dient que «no, no, és millor que tot-
hom pagui el mateix; que pagui el mateix una família 
humil que el que viu a Pedralbes, sí, sí, sí, que pagui 
el mateix». Se m’està dient això. O que paguin zero 
tots –o que paguin zero tots. Jo no estic d’acord amb 
aquest model en qualsevol dels casos.

Si es coneixen casos concrets. De veritat, nosaltres 
creiem que amb totes les comissions fins i tot d’àm-
bit sobrevingut no tenim àmbits ni ens consten àmbits 
de problemàtica que després no estigui justificada per 
renda. Però, dit això –dit això–, i com que m’he allar-
gat molt en extensió i no podrà parlar el director de 
l’AGAUR, al que em refereixo és: l’AGAUR està ober-
ta absolutament. I com a diputats –i tenen aquesta tas-
ca– els demano a més que ens facin arribar aquells 
casos que considerin obertament que s’han trobat amb 
una problemàtica, perquè aquesta és la dinàmica nor-
mal de l’AGAUR. I així, diguem-ne, de les grans xi-
fres als casos absolutament individuals. I això és el 
que deia. Han parlat d’elitització; al contrari, eh?, jo 
crec que aprofundim en equitat.

D’enginyeries, ja n’he parlat. Dels preus també, que 
els mantindrem. La UOC. La UOC no és una univer-
sitat pública. No, doncs... (Veus de fons.) Perdó, perdo-
na’m, la UOC no és una universitat pública.

El càlcul del percentatge de docència, ja l’he contestat 
en la primera intervenció. És: volem un model d’uni-
versitat orientada a recerca o purament volem college?

Quants estudiants fora del sistema? És a dir, si em par-
la dels impagats, que han existit sempre, s’han man-
tingut estables durant els últims sis anys amb més o 
menys uns mil estudiants, que vénen a ser un 0,7 del 
sistema. Per tant, no hi han canvis rellevants.

En enginyeries ja m’he expressat. I en graus i màsters, 
els proposo també a la comissió, sobretot en màsters, 
tindre una reflexió de quins són els màsters o no que 
hauríem de cobrir en termes globals.

A la representat de Ciutadans, jo sobre el més car o no 
crec que he contestat. Les partides d’ingressos i des-
peses i el pressupost, he explicat com es repartia als 
pressupostos... Home, no hem fet alguns canvis; ho 
torno a dir, i ho he reiterat, passem de zero euros de 
fons a 30 milions, mentre el ministeri baixa.

La reflexió que s’ha fet en algun moment de si excel-
lència o no excel·lència –i no ha estat vostè, però ho 
relaciono–, que jo crec que en algun moment si està-
vem prioritzant l’excel·lència... Dediquem 30 milions 
a Equitat, 30 milions a renda; a Excel·lència en dedi-
quem 300.000 –30 milions, 300.000. Per què? Perquè, 
a més, considerem que està bé tenir algun incentiu a 
l’excel·lència, però bàsicament un sistema de beques 
ha d’estar relacionat amb la renda.

I sobre el model d’internacionalització, perdoni, amb 
tots els respectes, en una anterior compareixença un 

company seu també no sé quines dades va fer ser-
vir, perquè és que liderem el procés d’internaciona-
lització en tots els àmbits, des d’Erasmus fins en ter-
mes globals. Pensi que el sistema català en màsters, 
no Erasmus que vénen quatre dies, sinó cursant màs-
ters –cursant màsters–... (Veus de fons.) No, però cur-
sant màsters la mitjana espanyola no arriba al 10 per 
cent d’internacionalització en els màsters; Catalunya 
és al 30. Però en doctorat som al 40 per cent, en in-
vestigadors som al 50 per cent. I això fa..., li he do-
nat només una dada: Catalunya és el segon país de la 
Unió Europea en captació dels ERC; Espanya sense 
Catalunya se’n va al número vint-i-sis, darrere Xipre. 
I sap per què? I això no és una qüestió de països; això 
és una qüestió de models, perquè el model del CSIC 
és un model que ara..., ara comença el debat d’ober-
tura, i ho celebro –ara comença el debat d’obertura–, 
però fins ara era un model tancat, no internaciona-
litzat i basat en funcionaris. I el model català és un 
model obert. I això tots els estudis de l’OCDE ens ho 
han donat com a positiu, i resultat, diguem-ne, d’ai-
xò mateix és el nivell d’output en recerca al qual hem 
arribat.

La compensació entre comunitats, i en això s’ha fet 
molta demagògia. Per tant, jo interpreto del que m’es-
tà dient que actualment –ara que en el model de sa-
lut existeix compensació entre comunitats, que això 
existeix– vostè pensa que no s’ha de fer en el siste-
ma universitari. És a dir... (Veus de fons.) No, educa-
ció no és sanitat; bé, jo penso que l’educació és tan 
important com la sanitat. Miri, vostè igual pensa que 
no, però jo penso que sí. I en aquest sentit, miri el 
que vaig dir: els meus estudiants, i que n’hi han relle-
vants, fins a deu mil, que se’n van a altres comunitats 
de l’Estat..., doncs, el meu sistema, perquè han pagat 
els meus contribuents, els finançarà, i aquells que vin-
guin, la comunitat, no l’estudiant..., perquè algú em va 
fer demagògia amb l’estudiant; no, l’estudiant no s’ha 
d’assabentar de res, absolutament de res. La comunitat 
m’ha de poder compensar. Sap per què? Perquè no és 
el mateix estudiar medicina a una de les facultats nú-
mero u al món, com la facultat de medicina de la UB 
Clínic, que –no vull referenciar ni assenyalar– a no sé 
quina facultat, doncs, a un altre lloc. Que, miri, no li 
diré que és que Catalunya és millor; és el mateix la 
Complutense, que la UB o la Universitat de València 
en qualitat i en costos, però no altres àmbits. Per això 
és més car.

I a la senyora Rovira, bé, no ho sé, jo crec que no..., 
vostè està en tot el dret a senzillament qualificar-me 
de cínic. Vull dir, jo no crec que ho sigui. Jo li diria 
que, en tot cas, en la seva reflexió no sé si hi ha un to 
d’hipocresia. És a dir, què carai estem defensant, les 
elits amb renda? Què carai està defensant, el model 
funcionarial espanyol? Això és el que m’ha dit, no? 
És a dir, que nosaltres defensem el model contractu-
al i el programa Serra Húnter..., sí, és el model que 
emana de l’única vegada que hem tingut competènci-
es pròpies, i emana de l’àmbit del model republicà en 
el seu moment. I li asseguro que tinc moltes discus-
sions amb Madrid de per què carai estem fent això. 
Vostès em defensen un model funcionarial? No dei-
xa de ser sorprenent. O vostès defensen que tothom 
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pagui el mateix independentment de la seva renda? 
Doncs, és sorprenent. I que hem d’avançar a ser més 
progressius, sí, però com a mínim, senzillament, jo 
acceptaria més que se’m digués: «Els llindars no són 
suficients, però és un bon sistema, el que es pagui per 
renda.» Perquè és que l’alternativa és tothom taula ra-
sa, i crec que no és un sistema equitatiu.

En el tema del personatge De Miguel, és la llei qui ha 
d’actuar, i la UB. Crec que la UB..., i em consta, que 
tindrà actuacions a curt, al marge de la capacitat legal 
que tinguin. Crec, a més, i em permeto dir que és un 
fet com molt lamentable que ens ha de marcar prece-
dents, perquè és molt lamentable que ara hi hagi mas-
sa gent –i vostè ho deu haver escoltat– que digui: «Ja 
ho sabia», i no hi haguessin hagut les denúncies en el 
seu moment. I probablement, ens ha de fer reflexionar 
que si això és així, quines accions es poden prendre 
en aquest sentit. I no ho estic dient pels afectats, eh?, 
evidentment no, que són les víctimes; el que és lamen-
table és que quan algun responsable..., si tothom ho 
sabia, qui carai actuava aquí llavors, eh? I això és com 
bastant lamentable.

I respecte a la participació, diguem-ne, d’igualtat 
de gènere en els càrrecs de la universitat, puc estar 
d’acord amb vostè, però si em pregunta què farem, 
la Generalitat, clar, llavors entrem en una dinàmica 
complexa: autonomia universitària, sí o no? O de-
pèn per a què. És a dir, això és purament la decisió 
dels càrrecs o dels investigadors; a més, és autono-
mia universitària. Ara bé, també es pot promoure una 
reflexió, i el Parlament és sobirà, eh? Per tant, po-
dem promoure en línia d’interferir en aquest cas a la 
universitat en aquest sentit. Però és una reflexió, di-
guem-ne, complexa, que se’n va més enllà dels càr-
recs, eh? Dic més enllà dels càrrecs, dic en el món  
de la ciència. Hi ha un debat en el món de la ciència de  
per què els resultats de publicació o no, quan percen-
tatges molt elevats de dones estan en àmbits de conei-
xement determinats.

I, diguem-ne, per protocol, l’última intervenció, el re-
presentant de Convergència i Unió. Gràcies per la 
inter venció. He contestat el..., jo crec que és molt re-
llevant el paper d’ascensor social, i segueix sent un 
percentatge molt elevat el fet que se’ns digui que sense 
pares universitaris van a la universitat; és un bon indi-
cador. Però, a més, anem en la bona línia quan tenim 
un percentatge ja en aquests moments d’educació su-
perior que ja en aquests moments ens fa complir Horit-
zó 2020. I sobre causes sobrevingudes ja he contestat.

Per tant, moltes gràcies. I en tot cas, des de la secreta-
ria a disposició, més enllà d’aquesta comissió, a tindre 
la interlocució necessària en allò que bonament po-
dem millorar en la nostra gestió.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Castellà, senyor Pardo. Li 
agraïm les respostes, que han sigut més llargues, però 
també necessàries, tenint en compte el debat que hi ha 
hagut en aquesta comissió. Com veu, és un tema que, 
evidentment, doncs, ens preocupa i ens interessa, l’ac-
cés a la universitat, però també el model universitari.

Per tant, els portaveus ja decidiran si volen fer tornar 
a comparèixer el senyor Castellà o si a la Comissió 
d’Universitats –és veritat, Educació i Universitats–, 
doncs, hi assistim i així podem escoltar la comparei-
xença que ben aviat hi haurà.

En tot cas, moltes gràcies a tots. Dir-vos, recordar-vos 
que el dia 5 de març hi haurà comissió, que compa-
reixerà la consellera Rigau també per parlar de temes 
universitaris, bé, temes educatius, tal com vam dema-
nar. I, per tant, doncs, ja es puguin reservar aquesta 
data, el proper 5 de març.

Moltes gràcies i fins a la propera.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i cator-
ze minuts.


	_GoBack
	Compareixença
	del secretari d’Universitats i Recerca per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat (tram. 357-00462/10)

	Compareixença
	del director de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
per a informar sobre l’accés dels joves a la universitat (tram. 357-00464/10)


