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CULTURA I SOCIETAT

Astúries, Galícia, Extremadura
i la Rioja han congelat les taxes de
primera matrícula de les univer-
sitats públiques, fet que contrasta
amb una pujada del 33% a la Co-
munitat Valenciana, un màxim
del 40% a les Canàries i fins del
66,7% a Catalunya, en aquest cas
per als alumnes de més renda.
La disparitat es pot observar tam-
bé si es comparen els 17,4 euros
més que pagaran els alumnes de
les facultats d'Andalusia per un
curs complet (60 crèdits matricu-
lats per primera vegada) i els 348
que hauran d'aportar de mitjana
els inscrits as centres de Madrid,
encara que aquí la quantitat varia
aquí segons el tipus de carrera.

Des del curs vinent, els estu-
diants hauran de sufragar entre el
15 i el 25% –segons decideixi cada
comunitat– del cost efectiu dels en-
senyaments de grau i màsters de
professions regulades, com a cri-
teri general i obligatori establert pel
Govern central.

Si són repetidors, hauran d'as-
sumir entre el 30 i el 100% del cost
dels estudis, segons el nombre de
vegades que s’hagin de matricular
per aprovar, fet que també ha ori-
ginat una divergència entre co-
munitats pel que fa als increments
percentuals de les taxes.

Fins ara, el Govern i les comu-
nitats solien acordar un augment
del preu de les matrícules equiva-
lent a l'IPC interanual de març i
fins a quatre punts més com a
màxim, segons cada administració.

El sistema ideat per Catalunya
implica des d'ara que el 70% dels
universitaris pagaran des del 16,7
fins el 66,7% més per les matrícu-
les, en funció d'una escala de ren-
da i patrimoni familiars, mentre
que el 30% restant abonarà el ma-
teix o menys que abans.

A Madrid, la pujada mitjana de
les primeres matrícules serà de 5,8
euros per crèdit, amb preus que es-
tan entre un mínim de 21,31 i un
màxim de 27,14 euros per crèdit,
segons cinc graus d'experimenta-
litat de les titulacions.

Canàries apujarà les primeres
matrícules una mitjana del 40% per
als graus (carreres adaptades a
l'Espai Europeu d'Educació Su-
perior), amb l'objectiu que els
alumnes paguin el 15% del cost to-
tal.

No obstant això, l'increment
serà només del 1,9% (IPC inter-
anual de juny) per a les titula-
cions de plans d'estudis anteriors
(i també per als màsters), ja que el
Govern canari entén que la norma
estatal es refereix només als graus.

A Castella i Lleó, els estudiants
contribuiran amb entre 200 i 400
euros més per curs per suportar al
voltant del 20% del cost efectiu.

La proposta de pujada de la
Direcció General d'Universitats
de Balears es mou al voltant del 9%,
i els universitaris de Castella-la
Manxa haurien de pagar 185 euros
més per curs complet perquè la
seva contribució passi del 12,2 al
15% del cost, segons calcula la
Conselleria d'Educació.

Entre les comunitats on les  taxes
pugen més moderadament, An-

dalusia aplicarà un preu únic de
12,49 euros per crèdit en primera
matrícula a totes les carreres, fet
que representa un increment de 29
cèntims (2,37% més).

La Conselleria de Navarra ha
anunciat una actualització del 4%,
la de Cantàbria ha apuntat que la
pujada seria «mínima» i l'incre-
ment serà del 3,6% a la Universitat
de Saragossa, l’única pública d'A-
ragó, fet que representa de 33 a 56
euros més per tot el curs.

El Govern basc s'ha compromès
a apujar l'IPC, tot i haver aug-
mentat les exigències de rendi-
ment acadèmic per a la renovació
de les beques que concedeix. Ca-
talunya, Comunitat Valenciana o
Navarra han anunciat sistemes
de beques de compensació per
atenuar l'impacte dels increments.
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Les noves taxes universitàries, entre la
congelació i increments de fins al 67%

Catalunya és l’autonomia que més apuja les matrícules, amb un sistema variable segons la renda

Pràcticament totes les comu-
nitats penalitzaran encara

més les segones, terceres i succes-
sives matrícules, encara que amb
increments variables. Andalusia les
pujarà un 77%, 195% i un 309%
segons el nombre de repeticions;
Astúries, un 5%, un 30% i un 40%,
i Galícia, un 20%, un 66% i un 90%.
Els repetidors pagaran a Madrid tot
el cost de la quarta matrícula,
94,75 i 126,33 euros per crèdit.
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Penalitzar els
alumnes repetidors

El 70% dels universitaris catalans pagaran entre un 17 i un 67% més. 

MARC MARTÍ

Acrobàcies i malabars han omplert els carrers de la Bisbal d’Empordà. 

MARC MARTÍ

La Fira de Circ al Carrer de la
Bisbal supera els 32.000 visitants

Després de tres dies intensos
d’espectacle, la Fira de Circ al Car-
rer de la Bisbal d'Empordà va tan-
car ahir la seva dissetena edició ba-
tent tots els rècords i superant els
32.000 visitants de l’edició anterior.
I ho fa amb doble motiu de cele-
bració ja que, a més de consolidar-
se com una de les cites ineludibles
per als amants dels malabars, les

acrobàcies, els pallassos i els tite-
lles, acaba de rebre el premi Na-
cional de Cultura. 

Entre les actuacions més
 exitoses d’aquest any, en què s’han
pogut reunir totes les disciplines
del circ, destaquen l'humor de
Murmuyo y Metrayeta i els mala-
bars amb pilotes de gran comple-
xitat de Danilo Marder i Alek-
sandr Koblykov. 
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El Festival Internacional de Be-
nicàssim (FIB), que ahir va posar
el punt final de la seva 18a edició,
ha congregat durant els quatre
dies de concerts a una mitjana de
40.000 persones, fet que dóna una
xifra total de 160.000 'fibers', una
xifra un 20% inferior a l'aconse-
guida el 2011, quan es va batre el
rècord d'assistència del festival
amb 200.000 persones.

Pel que fa a la procedència dels
asssistents, els responsables del
FIB van detallar ahir en roda de
premsa que del total d'assistents en
aquesta edició, un 70 per cent del
públic procedia de Regne Unit, el
28 per cent han estat nacionals i el
2 per cent restant ha arribat al
certamen valencià provinents des
d'altres països europeus.

D'altra banda, l'impacte eco-
nòmic de la celebració del FIB
s'ha situat al voltant dels 20 milions
d'euros, segons les primeres esti-
macions de l'organització, que ha
anunciat que la 19a edició se ce-
lebrarà els dies 18, 19, 20 i 21 de ju-
liol de 2013.

El festival va tancar ahir les por-
tes amb un cartell que combina el
pop britànic de New Order amb la
música de ball de l'incombustible
dj francès David Guetta. Durant els
dies anteriors, van passar pels es-
cenaris del festival noms llegen-
daris com Bob Dylan –el dia abans
de ser a Cap Roig–, els Stone Roses
o Noel Gallagher sense el seu ger-
mà Liam. 
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El Festival
Internacional de
Benicàssim perd
un 20% de públic
respecte al 2011


