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Societat

“Si les afectades per la violència de gènere
no s’atreveixen a denunciar, els familiars,
amics i veïns han d’ajudar-les a fer el pas”
Montserrat Comas, presidenta de l’Observatori contra la Violència Domèstica
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Les universitats resistiran
l’impacte de la baixa natalitat
| La immigració i l’increment de la propensió a estudiar amortiran la tendència descendent els propers
anys, segons un estudi | Un 46% de carreres reduiran el nombre de matriculats i un 28% el mantindran

Carol Biosca
BARCELONA

Les universitats no han de
patir, o, almenys, no en la
mesura que caldria esperar.
L’esperada davallada de la
demanda d’estudis univer-
sitaris en els propers anys a
conseqüència de l’impacte
del descens demogràfic no
es produirà com seria pre-
visible, segons un informe
del Centre d’Estudis Demo-
gràfics, tenint en compte
l’arribada d’immigrants i
l’existència d’un increment
de la propensió a l’estudi
per part de la població au-
tòctona.

L’estudi, que va ser en-
carregat el 2003 pel llavors
conseller d’Universitats
Carles Solà, amb el mandat
de fer una projecció de la
demanda d’estudis univer-
sitaris a Catalunya entre el
2004 i el 2014, conclou que
prenent només en conside-
ració els efectius, el nombre
d’estudiants passaria de
45.000 a 35.000 en aquest
període, és a dir, experi-
mentaria una reducció del
20%. Tenint en compte els
dos factors abans esmen-
tats, els autors conclouen
que la reducció d’estudiants
se situarà entorn del 5,5%.

El secretari d’Universi-
tats, Joaquim Prats, avala
aquesta tesi, que ja s’ha co-
mençat a fer evident els úl-
tims anys, i afegeix que “si
es potencia la FP de grau
superior, la població amb
estudis superiors fins i tot
podria créixer”.

L’informe també asse-
nyala que un 46% de les car-
reres universitàries (supo-
sant que es mantinguessin
les 374 analitzades) per-
dran matrícula en aquest
període, mentre que un

28% es mantindran i un
26% creixeran. El principal
motiu que explica aquest fe-
nomen, a banda del des-
cens en la demanda d’estu-
dis (que no és significatiu),
són els desajustos existents
entre l’oferta i la demanda,
és a dir, en “les incompati-
bilitats que existeixen entre
les primeres preferències
dels estudiants i les places
ofertades”.

Pel que fa a l’evolució per
àmbits, l’informe destaca
“una tendència general a
l’estabilitat amb un lleuger
declivi en totes les àrees”,
exceptuant la de ciències
socials, que pateix un des-
cens més acusat, encara
que és la que més estudi-
ants atrau. ■
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Els experts en demografia consideren que la xifra d’universitaris es mantindrà estable en els propers anys ■ FRANCESC MELCION

@El previsible im-
pacte de la davalla-
da de la natalitat
(que va iniciar-se el
1977, amb
103.301 naixe-

ments i que va arribar al mínim his-
tòric el 1995, amb 53.809) en la de-
manda d’estudis universitaris, ha
estat una preocupació compartida
per tots els rectors els últims anys i
ha posat damunt la taula la necessi-
tat de reorganitzar el mapa de titu-
lacions fent una aposta clara per la
qualitat per captar estudiants.

@L’assignatura encara pendent és
la d’ajustar l’oferta a la demanda.
Hi ha més d’una cinquantena de

carreres que no arriben al centenar
de sol·licituds, mentre que n’hi ha
d’altres que deixen fora molts aspi-
rants. Per als estudis de medicina,
per exemple, que en la preinscrip-
ció d’aquest any han passat a ser
els més sol·licitats, les universitats
catalanes han ofertat 860 places
per a 2.797 estudiants que hi volien
accedir.

@La implantació de l’espai euro-
peu d’educació superior és perce-
buda com una oportunitat per
adaptar els estudis a les noves ne-
cessitats, si bé en la pràctica hi ha
moltes resistències per part de les
universitats a haver de reduir el
nombre de titulacions.

Desajust entre l’oferta i la demanda
Les
claus
CAROL
BIOSCA

El mapa de titulacions s’haurà de
reorganitzar ■ CRISTINA CALDERER


