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Iniciar un màster
serà més barat
en alguns casos
a El govern equipara el preu del primer any de màster a
qui hagi cursat un grau de tres anys a La resta de preus

públics es mantindran congelats per setè any consecutiu
Rosa M. Bravo
BARCELONA

Els alumnes que aquest
juny acabin un grau de
180 crèdits i es vulguin
matricular en un màster
pagaran el primer any de
màster a preu de grau. Així ho va aprovar ahir el
Consell Interuniversitari
de Catalunya (CIC), una
mesura que serà d’aplicació per a les universitats
públiques i que dona compliment al compromís adquirit pel govern el 2015,
que preveia aquesta equiparació de preus per als
primers graduats de titulacions de 180 crèdits de
les universitats públiques
de Catalunya. Els primers
a beneficiar-se’n seran els
graduats en Estudis Globals/Global Studies de la
Universitat Pompeu Fabra, que van començar
aquesta titulació de tres
anys el curs 2016/2017.
L’acord té una validesa de
cinc anys després de la
graduació.
El secretari general del
CIC, Lluís Baulenas, explica que el pressupost prorrogat no permet fer tota la
inversió que es voldria, però que, tot i això: “Comencem aquest procés perquè
es vagi generalitzant” a
qualsevol màster d’una
universitat pública, si bé el
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180

crèdits tenen els graus de
tres anys, que donaran dret
a mantenir el preu del
primer any de màster.

decret de preus, que s’aprova cada any, es refereix
només al primer curs.
El decret de preus estableix també una congelació de les taxes universitàries per setè any consecutiu. El decret preveu les
mateixes bonificacions i
ajuts que en el curs passat,
i continuarà vigent el sistema de tarifació social en
els màsters habilitadors
per a l’exercici de professions. Resta en canvi pendent, en espera de la disponibilitat pressupostària, la
introducció de les beques
salari i la rebaixa de taxes
per als estudiants de rendes mitjanes, entre d’altres. Baulenas va recordar
que la proposta de pressupost pretenia destinar
42,5 milions a solucionar
el dèficit estructural que
afecta les universitats i 30
milions a la millora del sistema de preus i beques per
promoure l’equitat en l’accés i atraure talent. ■

La URV, en “una situació límit”

Figueras va explicar que
els últims dos cursos hi va haver un augment dels costos
salarials de sis milions d’euros que la URV no ha pogut
assumir. El 2010 aquesta universitat tenia un pressupost
de 116 milions d’euros, mentre que aquest any és de 104
milions. La subvenció del govern s’ha reduït considerablement, ja que ha baixat de
79 milions el 2010 als 66 actuals, quantitat que no cobreix el cost dels salaris, ja
que la partida de personal és
de 71 milions. ■
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La rectora de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), María
José Figueras, va alertar ahir
que la URV ha arribat a “una
situació límit” pel que fa a la
situació econòmica després
que no s’aprovés el pressupost de la Generalitat. “Estem a punt del col·lapse”, va
assegurar, i hi va afegir que la
fragilitat econòmica de les
universitats no està sent una
prioritat per a l’administració.
“S’han buscat diners per a
metges, ensenyament o sanitat; ara és el nostre moment”,
va reivindicar.

