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Catalunya compta amb una bossa de població de 17 anys que ha optat per 
abandonar els estudis molt superior a la d'altres comunitats autònomes riques, 
com Madrid o el País Basc, i fins i tot el percentatge de joves en aquesta situació 
està per damunt de la mitjana espanyola. Si a Espanya, el 23,5% dels nois de 17 
anys no freqüenten les aules, a Catalunya aquest índex s'eleva fins al 27%. A 
Madrid, per contra, el percentatge baixa fins al 17,2%. Els joves bascos encara són 
menys: un de cada deu.

La situació, que adopta unes característiques semblants entre la població de 16 
anys, és qualificada d'"alarmant" en el primer dels informes sobre l'estat de 
l'educació a Catalunya que es proposa publicar la Fundació Jaume Bofill amb una 
periodicitat anual.

EL MERCAT DE TREBALL

La primera entrega presentada ahir, obra d'un equip d'experts dirigit pel sociòleg 
Xavier Bonal, atribueix a "les oportunitats del mercat de treball juvenil, potenciades 
pel sector turístic, l'expulsió del sistema educatiu d'un volum notable de joves". 
Malgrat tot, un de cada 10 catalans de 17 anys ni estudien ni treballen. El 
diagnòstic també es fa extensible a les illes Balears i al País Valencià.

El treball recull un altre resultat impropi dels territoris que, com Catalunya, disfruten 
d'un nivell de renda més elevat, tant a Espanya com a la Unió Europea. Es tracta 
del nivell d'abandonament prematur dels estudis entre la població de 18 a 24 anys 
que no ha completat el batxillerat o la FP de grau mitjà. Els catalans es tornen a 
situar per damunt dels espanyols (30,2% de la població contra el 29,8%) i no 
resisteixen una comparació amb els madrilenys (21,2%), els bascos (14,5%) o els 
navarresos (19,4%).

L'indicador català denota que, en una dècada, el progrés en aquest aspecte ha 
estat pobre, ja que si el 1993 era el 33,2% de la població de Catalunya de 18 a 24 
anys la que no havia finalitzat els estudis secundaris postobligatoris, el 2003 
l'índex se situava tres punts per sota. En el mateix període, a Espanya es va reduir 
8,5 punts, a Andalusia, 11,5, i a Navarra, 11,6. La qüestió és especialment 
significativa perquè la Comissió Europea s'ha proposat que aquest indicador se 
situï per sota del 10% en els països de la UE l'any 2010.

En el capítol de finançament de l'educació, els autors de l'estudi arriben a la 



conclusió que, en matèria de despesa pública, Catalunya segueix situada fins al 
2003 (últim any del qual existeixen dades de pressupostos liquidats) "clarament 
per sota de la mitjana estatal i de la Unió Europea en despesa pública educativa".

LA INFLUÈNCIA DE LA PRIVADA

Un dels factors que determinen que la despesa pública anual per alumne no 
universitari (2.980 euros) sigui més baix que a Espanya (3.444 euros) és l'elevada 
presència del sector privat, ja que el cost que té per a l'erari cada estudiant del 
sector concertat és inferior al del públic. No obstant, l'informe assenyala que "altres 
comunitats autònomes amb una elevada escolarització en la concertada, com el 
País Basc, Navarra, les Balears, Aragó o la Rioja, presenten una despesa molt 
més elevada que el català".

El cas basc és paradigmàtic. Malgrat escolaritzar més del 50% de l'alumnat en el 
sector concertat, gasta 2.000 euros anuals més per alumne que Catalunya, "una 
diferència difícilment justificable pel fet de disposar d'un sistema de finançament 
diferent", s'indica. Bonal va explicar ahir que els esforços financers realitzats pel 
Govern català en matèria d'educació durant els dos últims no havien pogut ser 
encara visualitzats en l'estudi. 


