
46 LAVANGUARDIA T E N D È N C I E S DIUMENGE, 30 SETEMBRE 2012

Lapartidadestinadaabequesesredueix
un3,8%alspressupostosdel2013
Esmantenen els ajuts a universitaris però cauen els d’estudiants Erasmus

Manifestació d’universitaris a Barcelona en protesta contra la pujada de les taxes

JOSEP PLAYÀ
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Barcelona / Madrid

Malgrat que el ministre d’Edu-
cació, Cultura i Esport, José
Ignacio Wert, va prometre que
les beques no baixarien l’any que
ve, al final els pressupostos del
2013 que ahir es van presentar al
Congrés reflecteixen un lleu des-
cens del 3,8%. El Govern destina
1.220,86 milions d’euros, del to-
tal de 1.944,73 milions previstos
per a Educació, a la partida de be-
ques i ajuts a estudiants que con-
sidera prioritària per garantir
que la falta de recursos econò-
mics dels joves i les seves famíli-
es no afecti l’accés i la continuï-
tat dels estudis.
El pressupost global per a edu-

cació es redueix un 14,45% (pas-
sa dels 2.270 milions del 2012 a
1.944 milions). Si tenim en
compte que el 2011 arribava als
2.843, d’aleshores ençà els di-
ners que l’Estat destina a políti-
ques educatives s’han reduït
més d’un terç.
Una de les retallades més

importants l’entomen els pro-
grames de cooperació territorial
–plans fomentats per l’Estat per
millorar l’educació en totes la
comunitats autònomes–, que es
concentren en el programa de
millora de l’FP i el reconei-
xement de les competències
adquirides per l’experiència
laboral. Per exemple, desa-
pareix el programa per reduir
l’abandonament prematur,
dotat el 2012 amb 40 milions
d’euros. Eliminen, almenys tal

com estava concebut fins ara, un
altre pla estrella, el PROA, de
suport-reforç per a alumnes de
primària i secundària amb di-
ficultats (el 2012, 60 milions),
així com el programa d’inver-
sions en TIC per als centres e-
ducatius (41,5 milions). Tot són
aportacions que deixaran de
rebre les comunitats autò-
nomes.
Quant a la universitat, desa-

pareix la partida per a l’apli-
cació del Pla Bolonya (5milions,
el 2012).

Dins del capítol de beques, la
pujada de les taxes università-
ries obliga a augmentar un 2% la
partida d’ajuts a estudiants uni-
versitaris. És a dir, augmentarà
la quantia, però probablement
es reduirà el nombre total. Les
altres beques es redueixen lleu-
gerament. Així, l’aportació
complementària de l’Estat als
becats del programa comunitari
Erasmus quedarà sensiblement
afectada si tenim en compte que
els més de 40 milions destinats
del 2012 es converteixen en 21, a
compartir amb els becaris del
programa Sèneca, també de
mobilitat.
El pressupost previst per al

Ministeri de Sanitat, Serveis So-

cials i Igualtat per al 2013 puja a
2.970 milions d’euros, i això su-
posa un increment aparent del
28,5% respecte dels comptes del
2012. Però si excloem les aporta-
cions a Seguretat Social, Servei
Públic d’Ocupació Estatal i obli-
gacions d’exercicis anteriors, la
xifra es redueix a 415milions, i a
la pràctica significa una reduc-
ció del 22,6%.
Segons assenyala l’Executiu

en el projecte dels PGE, la grave-
tat de la situació econòmica con-
dueix a posar en marxa políti-
ques que garanteixin la viabili-
tat i sostenibilitat del sistema.
Els crèdits assignats per a l’any
que ve al Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat i als
seus organismes autònoms pu-
gen fins a 217,19 milions.
El ministeri salvaguarda

l’aportació del 0,7% de l’IRPF
per a finalitats socials (que inici-
alment són 105 milions).c

Una mestra imparteix una classe de primària a Palma

Eldeutede la dependència

Al Ministeri
de Sanitat li baixa
el pressupost
un 22,6% respecte
l’any anterior
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SEGREGACIÓ PER SEXE INCÒGNITES TEMES PENDENTS

Formacióde
professors

]El 75% del pressupost del
Ministeri de Sanitat es de-
dica a consolidar la llei de
Dependència. Encara que
es produeix una retallada
de 200 milions en els ajuts
a la dependència, de forma
global hi ha un augment
que permetrà pagar el deu-
te de 1.034 milions d’euros

contret la passada legislatu-
ra per l’impagament de les
quotes a la Seguretat Soci-
al dels assistents no profes-
sionals. “Es tracta d’una
obligació contreta per la
mala previsió pressupostà-
ria del Govern anterior”
diu una nota d’ahir del mi-
nisteri.

Concerts per
a tothom?

Dubtes sobre
el cost zero

LOMQE. La llei manté que “en
cap cas no hi haurà discrimina-
ció per raó de naixement, raça,
sexe, religió, opinió…”. Però afe-
geix que “no serà obstacle per-
què els centres d’educació dife-
renciada per sexes puguin subs-
criure els concerts”.

Reaccions. “Des del punt de vista
pedagògic pot ser opinable –as-
senyala Masllorens–, però el cas
és que l’OCDE recomana que no
es beneficiï econòmicament
aquests centres. La llei pretén
blindar contra recents sentènci-
es en contra, i per això el contin-
gut és més ideològic. Aquesta
concessió de fons públics fomen-
ta desigualtats, afavoreix cen-
tres en general elitistes i contras-
ta de manera flagrant amb la
reducció d’ajuts econòmics a les
famílies”. Aquesta mateixa set-
mana el conseller d’Educació de
Navarra, José Iribas, ha defen-
sat aquests concerts comunama-
nera de defensar el dret dels pa-
res a l’elecció de centre. “Sense
diners aquest dret només existi-
rà per als rics”.

LOMQE. La futura llei deixa mol-
tes qüestions sense resoldre. La
primera és el finançament. Se-
gons el ministre tindrà un cost
zero en els primers anys i entre
el 2016 i el 2020 suposarà uns
300 milions d’euros (dependrà
de si hi hamés alumnes que arri-
ben a l’FP i no abandonen el sis-
tema). Un altre dubte és l’acolli-
da que tindrà la transformació
dels consells escolars en òrgans
consultius. Una altra incògnita,
en vista del caràcter ideològic
d’algunes decisions, són els con-
tinguts mínims que tindrà la no-
va matèria d’Educació Cívica i
Constitucional.

Reaccions. Massa novetats per a
un avantprojecte que no ha es-
tat negociat ni consensuat. Mi-
quel Martínez i Joaquim Prats
temen l’esperit que ha impreg-
nat la redacció del document.
Sarramona no es creu això del
cost zero. Masllorens opina que
el canvi en els consells escolars
disminuirà la implicació de les
famílies en el funcionament de
l’escola.

LOMQE. El preàmbul indica que
la llei s’haurà de complementar
amb la revisió dels reials decrets
sobre ensenyaments mínims i
currículum. També queda pen-
dent la llei de l’estatut de la fun-
ció pública docent, que regularà
la formació del professorat, l’ac-
cés a la funció pública, la carrera
i la provisió de places.

Reaccions. “Un dels grans reptes
–afirma Jaume Sarramona, ex-
director del Consell Superior
d’Avaluació– és el de prestigiar la
professió i ser exigents amb el
procés de formació. Però una ve-
gada més queda com a tema pen-
dent. En els propers deu anys no
podrà entrar gairebé ningú en el
sistema, perquè tenim molts in-
terins i la població escolar ten-
deix a disminuir, però mentres-
tant continuem fabricant mes-
tres. És el moment de regular la
professió, d’establir unmàster de
secundària de qualitat”. Masllo-
rens recorda que la Campanya
Mundial per l’Educació té com a
eix central del 2013 la revaloritza-
ció i la qualitat de la professió.


