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Veïns de Navàs, el 22 de desembre passat, celebrant que els havia tocat la grossa

PSC i ERC demanen explicacions sobre el suposat repartiment de talonaris al consistori després de la rifa

L’Ajuntament de Navàs
nega irregularitats
en la gestió de les
butlletes de la grossa
L’alcaldessa acusa l’oposició d’especular
per “desprestigiar” l’equip de govern

Anna Costa
NAVÀS

L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Navàs (CiU) ha negat
que es fes una mala gestió de
les participacions de loteria del
Consell de Joventut que van ser
premiades amb la grossa en el
sorteig del 22 de desembre
passat. L’alcaldessa de Navàs,
Maria Àngels Estruch, i el regi-
dor de Joventut, que presideix
el Consell de Joventut, Carles
Saavedra, van negar les acusa-
cions de possibles desviaments
de butlletes en el ple municipal
celebrat dijous a la nit a Navàs.

Davant d’una setantena de
persones, el govern municipal
es va sotmetre a una sèrie de
preguntes formulades pels par-
tits de l’oposició, PSC i ERC, que
van portar aquesta qüestió al
ple per “recollir el que es diu i
es pensa al poble”. “S’ha gesti-
onat fatal la sort”, va afirmar el
socialista Jordi López, mentre
que Arcadi Vilà, d’ERC, va re-
marcar: “Davant la falta d’ex-
plicacions del govern local era

necessari aclarir aquest tema
per recuperar la pau al poble”.
Vilà va reclamar “transparèn-
cia, responsabilitat i que es po-
sin totes les cartes sobre la taula
per saber tota la veritat”.

Tant l’alcaldessa com el pre-
sident del Consell de Joventut
van voler aclarir que l’Ajunta-
ment està desvinculat del Con-
sell, i que l’únic vincle és que, a
nivell estatutari, el regidor de
Joventut n’és el president. “Tot
el que s’ha dit sobre el finança-
ment dels números de loteria
per part de l’Ajuntament són
pures especulacions: l’Ajunta-
ment no ha comprat cap nú-
mero ni ha vist cap talonari
excepte el que el president del
Consell va portar el dia que ens
en va vendre”, va assegurar Es-
truch. “Per tant, de repartiment
de butlletes entre els regidors,
res de res”, va afegir desmen-
tint els rumors que persones
vinculades a l’Ajuntament es
repartissin talonaris de loteria
un cop es va saber que el 54.600
havia estat premiat amb la
grossa.

Estruch va atribuir les acusa-
cions a especulacions per “des-
prestigiar” l’equip de govern.
També va retreure a l’oposició
que hagi “penjat etiquetes que
atempten contra l’honorabili-
tat de persones, que l’únic pe-
cat que han comès ha estat
comprar unes butlletes que
han sortit guanyadores”, i els va
instar a portar-los al jutjat si
tenen proves d’alguna irregu-
laritat.

Aclarir les “sospites”
En aquest sentit, el socialista

Josep Maria Torras va argu-
mentar: “Estem davant d’un
afer amb falta de proves, amb la
qual cosa tan demagògic pot

ser el que es digui al carrer com
el que digui l’alcaldessa”. “Està
a mans de l’equip de govern i
del Consell de Joventut –va
manifestar– fer que al poble no
es parli més de sospites d’irre-
gulariats amb la loteria”.

El regidor Carles Saavedra va
respondre en qualitat de presi-
dent del Consell de Joventut
que les proves que la loteria
s’ha gestionat bé hi són. Saave-
dra va indicar que conserva el
resguard de la transferència
que es va fer el 30 de setembre
a la Bruixa d’Or des del compte
del Consell de Joventut per pa-
gar els números, “amb la qual
cosa queda clar que l’Ajunta-
ment no ens ha finançat res”.

En segon lloc, va declarar
que el 21 de desembre l’entitat
es va reunir, va recollir les 111
participacions que sobraven i
que quedaven per al Consell i
es van ingressar al seu compte.
“També tinc el resguard con-
forme es dipositen aquestes
butlletes de loteria”, va afegir.
Carles Saavedra va manifestar
el malestar del Consell per
aquestes acusacions a una en-
titat que treballa de forma
desinteressada pels joves del
municipi, i les va atribuir a “un
intent de politització”. El regi-
dor va concloure que “el Con-
sell no ha fet cap pecat. L’únic
que ha fet ha estat portar 18
milions d’euros al poble”.
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Un pas endavant
i un altre enrere

José García Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra

El nou sistema de
finançament
representa un pas
enrere en la promoció
de la investigació i la
docència de qualitat

H
i ha un principi econòmic
bàsic que indica que les de-
cisions de les organitzacions
depenen dels incentius que

tenen. Els sistemes universitaris pú-
blics no són una excepció a aquest
principi. Durant molts anys, el fi-
nançament universitari es va basar
en el qui més pressiona més obté i la po-
lítica de fets consumats. Per tant no
hi havia més incentiu que fer el més
gran possible la grandària dels edifi-
cis i el nombre d’estudiants, atès que
com més gran era una universitat
més poder de negociació tenia. Òbvi-
ament, la grandària no estava neces-
sàriament relacionada amb la quali-
tat de l’ensenyament ni de la inves-
tigació.

Arribat un moment, alguns dels
països més avançats en matèria edu-
cativa van decidir substituir aquest
procés continu de pressions i rene-
gociació per un sistema objectiu ba-
sat en indicadors quantitatius. A
l’Estat espanyol, el País Valencià va
ser el primer a fer aquest pas. La se-
lecció dels indicadors i el seu pes re-
latiu determinen els incentius de les
universitats.

A Catalunya, el primer pas enda-
vant en aquest procés va ser fet pel
DURSI amb l’establiment del model
de finançament de les universitats
públiques del 2002. Fa uns dies, el
conseller Solà va presentar un nou
model. Per desgràcia, el nou sistema
de finançament representa, al meu

entendre, un pas enrere en la pro-
moció de la investigació i la docència
de qualitat. En primer lloc, el nou
model augmenta significativament
la subvenció fixa que cada universitat
rep per la seva mera existència. Això
significa que en conjunt es redueix la
capacitat d’incenti-
var les universitats.

En segon lloc eli-
mina de la subven-
ció bàsica l’indica-
dor d’eficiència en
la producció de ti-
tulats, que abans
pesava un 30%, i el
d’alumnes de nou
accés (15%), i tras-
passa gran part d’a-
quest pes al simple
nombre d’estudi-
ants a temps complet. De nou, el com
més gran millor. Quan tots els siste-
mes dels països més avançats van en
la direcció d’incentivar cada vegada
més en funció dels resultats (nombre
de titulats, col·locació dels titulats,

publicacions, etc.), el DURSI, en lloc
de mirar cap a Europa, torna als
principis del sistema espanyol més
ranci.

Quines conseqüències tindrà
aquest canvi sobre els incentius de les
universitats? A València les universi-

tats generaven enor-
mes bosses de sus-
pesos. Quan el mo-
del de distribució va
tenir en compte el
nombre de titulats,
les bosses de repeti-
dors van començar a
desinflar-se. D’altra
banda, sorprèn l’eli-
minació de l’indica-
dor d’alumnes de
nou accés. Lògica-
ment, els nous en-

trants seran menys en les universitats
que ofereixin carreres de menor
qualitat. Per tant, eliminar aquest
indicador redueix els incentius de les
universitats per millorar la qualitat
de la seva docència.

En canvi, a diferència del model
anterior, el nou sistema sí que dis-
crimina, encara que sigui positiva-
ment, les universitats perifèriques. La
conclusió és clara: les universitats
petites i no perifèriques són les vícti-
mes propiciatòries del nou sistema.

En tercer lloc, el nou model suposa
una bufetada al sentit comú dels
contribuents. Els ciutadans saben
que el nombre d’alumnes universita-
ris està en reculada i, al mateix
temps, els indicadors d’investigació i
desenvolupament de Catalunya en-
front d’Europa mostren un retard
considerable. No obstant això, el nou
model del DURSI augmenta el pres-
supost de les universitats significati-
vament (un 8,2%), però el distribueix,
i per tant el justifica, en funció bàsi-
cament del nombre d’estudiants. ¿No
seria més lògic augmentar significa-
tivament el pes que la investigació de
qualitat té entre els criteris de distri-
del pressupost?

Finalment, l’anterior model del
DURSI va ser debatut en unes jorna-
des a Sitges on van participar rectors,
gerents, professors, estudiants, polí-
tics, etc. Per desgràcia, el tarannà de
Zapatero no sembla haver-se traslla-
dat al tripartit català si s’ha de jutjar
per la forma com s’ha produït el
procés d’elaboració del nou model.

En resum, que hem fet un pas cap
enrere tornant als criteris del passat.
D’aquests incentius vindran les futu-
res tempestats.


