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El Govern demana la retirada de la proposta d’exigi r un 6,5 
per accedir a la universitat i anuncia un reforç de l fons de 
beques Equitat per a les rendes més baixes 
 
El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Caste llà, insisteix que ningú pot 
quedar fora de les universitats per raons econòmiqu es 
 
 
Dimarts, 25 de juny de 2013 
 
El  secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha exigit al govern espanyol 
la retirada de la proposta d’exigir una nota del 6,5 per accedir a la universitat i 
obtenir beca. Després de la reunió de la Conferència General de Política 
Universitària que ha tingut lloc avui al Ministeri d’Educació, Castellà ha afirmat que 
“podem estar d’acord en que s’exigeixi un rendiment als diners públics però no per 
accedir a la universitat i per això és un error la proposta del Ministeri. S’ha de 
garantir la igualtat d’oportunitats i, en tot cas, i un cop a dins de la universitat, 
exigir els mecanismes i els criteris corresponents a l'exigència de rendiment per 
mantenir la beca”. 

Castellà ha destacat que “si aquest criteri tira endavant i acaba aplicant-se hi 
hauria a Catalunya uns 10.000 estudiants que podrien veure denegat l’accés a la 
universitat”. En aquest sentit, el secretari d’Universitats i Recerca ha anunciat 
“converses amb Esquerra Republicana de Catalunya, en el marc de l'Acord de 
governabilitat, per reforçar el fons de beques Equitat amb l’objectiu d’afavorir les 
rendes més baixes i evitar que ningú quedi fora de la universitat per motius 
econòmics”. 

Castellà ha lamentat que la proposta del ministre Wert “no és una proposta per 
millorar el model sinó un debat camuflat per reduir el pressupost destinat a 
beques. Des de Catalunya demanem que el pressupost de beques sigui el liquidat 
i no el pressupostat perquè la diferència pot ser substancial”. 

El secretari d’Universitats i Recerca ha valorat que el ministre Wert “no s’hagi 
oposat a la petició de retirada de la proposta” i ha afegit que la Generalitat 
“seguirà reclamant el traspàs de les beques a Catalunya com marquen les 
sentències del Tribunal Constitucional”. 


