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El 40% d’universitaris van patir 
ansietat o depressió amb el covid

ques, que a més són les àrees amb 
més sortides laborals i més salari, 
no arriben ni a un terç dels inscrits. 
I un cop dins la universitat, fins i tot 
hi ha diferències a l’hora d’afrontar 
els estudis: les dones destinen qua-
tre hores més a la setmana a anar a 
classe i a estudiar que els homes. 

S’estanca l’equitat en l’accés 
On hi ha poques novetats pel que fa 
a l’última edició de l’informe és a 
l’hora de garantir un accés equitatiu 
dels estudiants a la universitat, si-
guin de la classe social que siguin. 
“Del 2018 al 2021 no hem avançat”, 
va afirmar Ernest Pons, de la UB. De 
fet, a jutjar per les dades, fins i tot 

s’ha retrocedit una mica: només un 
9,1% dels estudiants de grau –i pràc-
ticament la mateixa xifra pel que fa 
als màsters– provenen de classe bai-
xa (els progenitors no tenen estudis 
superiors i treballen en professions 
en què es requereix baixa formació), 
quan fa tres anys eren el 10,6 %. “La 
universitat encara està lluny de 
l’equitat”, afirma l’estudi, perquè 
mentre que a Espanya un 36,1% de 
la població té un nivell formatiu 
baix, a la universitat els fills de pro-
genitors amb nivell formatiu baix 
representen el 18,8%. Els nois de fa-
mílies humils estan infrarepresen-
tats a la universitat i, especialment, 
a les carreres de ciències.e

Els estudiants de famílies de classe baixa només són el 9% del total
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Alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en una 
classe, en una imatge d’arxiu. CRISTINA CALDERER

UNIVERSITATS

La meitat dels estudiants universi-
taris han tingut algun problema de 
salut mental durant la pandèmia: el 
17,1% han tingut depressió, el 19,5% 
ansietat i el 10,2% altres trastorns 
durant els mesos més durs del con-
finament del 2020. Són les dades 
que s’han recollit a l’informe Via 
Universitària de la Xarxa Vives, a 
partir de les enquestes que han res-
post 50.000 universitaris de 20 
universitats de Catalunya, les Illes 
Balears, el País Valencià i Andorra. 
Les dades posen de manifest l’enor-
me cicatriu emocional que ha pro-
vocat el covid-19 entre la població i, 
especialment, entre els més joves. 

L’estudi evidencia que aquest 
malestar emocional s’arrossega des 
de fa temps, perquè les xifres s’enfi-
len fins al 26,4% dels alumnes que 
han patit depressió alguna vegada i 
fins al 22,8% dels que han tingut epi-
sodis d’ansietat. I també revela que 
hi ha un nombre gens negligible de 
casos en què els alumnes tenen un di-
agnòstic mèdic: el 12% de depressió, 
el 13,5% d’ansietat i el 7,4% d’altres 
problemes mentals. “Serà necessari 
un seguiment, perquè les universi-
tats hauran de tenir més en compte 
la vulnerabilitat psicològica dels es-
tudiants a l’hora de programar i pla-
nificar estudis”, va afirmar ahir el 
coautor de l’informe, Ramon Llopis. 

Segons els autors, hi ha una rela-
ció entre el nivell socioeconòmic 
dels estudiants i el seu malestar 
emocional: com més elevat és el ni-
vell educatiu dels progenitors, 
menys probable és la incidència de 
depressió i ansietat. És a dir, que te-
nen pitjor salut mental els alumnes 
de famílies amb rendes baixes. Pe-
rò, tot i això, segons l’estudi, les di-
ferències “són mínimes”. La varia-
ble que introdueix més diferències 
pel que fa a la salut mental, van dir, 
és el gènere: el nombre de noies amb 
trastorns dobla el dels nois. 

Sobre el gènere, l’estudi també 
revela que, tot i que les dones con-
tinuen sent majoria a la universitat 
(el 64% dels estudiants són dones), 
la seva presència en determinades 
carreres és molt minoritària . “En 
deu anys que fa que fem aquest in-
forme, no ha evolucionat la matrí-
cula de les dones en enginyeries”, 
van afirmar els autors, que van avi-
sar que les mesures que s’estan apli-
cant per revertir aquesta situació són 
“insuficients”. “Combatre els estere-
otips i els biaixos de gènere i trencar 
l’imaginari que hi ha carreres de do-
nes i d’homes és molt difícil”, van dir. 
Així, les dones s’orienten cap a les 
àrees de salut i cures –quasi el 80% 
dels estudiants d’educació i el 71% 
de medicina són dones–, mentre 
que en moltes branques tecnològi-
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■ Colau mou peça per limitar 
l’augment “alarmant” de creuers

El mateix dia que anunciava que es tornaria 
presentar a l’alcaldia, Ada Colau llançava la que ja 
és l’última polèmica municipal: la proposta de fixar 
un límit per als creuers que visiten la ciutat 
seguint el model que ja ha aplicat Palma, on poden 
amarrar un màxim de tres creuers cada dia. La 
proposta arribava a les portes d’un cap de setmana 
(el passat) en què havien d’arribar 13 creuers a la 
ciutat i ahir Colau va concretar el primer pas per 
discutir una futura limitació. En declaracions a 
Catalunya Ràdio va assegurar que ha adreçat una 
carta al president del Govern, Pere Aragonès; el 
president del Port, Damià Calvet, i la ministra de 
Transports, Raquel Sánchez, per proposar crear 
una taula de treball que tingui com a objectiu 
acordar quin hauria de ser aquest límit. 

En l’escrit, l’alcaldessa denuncia que les dades 
de creixement d’aquesta activitat són 
“alarmants”–el 2019 aquests vaixells portaven 3,1 
milions de viatgers a l’any, el 40% dels quals 
només estan unes hores a Barcelona perquè no 
comencen i acaben aquí el seu viatge–. I això, 
segons Colau, es tradueix en un doble impacte: el 
mediambiental i el de la massificació del centre de 
la ciutat, que és el que més acull aquests viatgers 
de curta estada. “Ha d’estar regulat”, va insistir 
Colau. Qui ja li va respondre va ser el mateix 
president del Port, Damià Calvet, que dilluns, 
avançant-se a la carta, va defensar que els creuers 
generen un “benefici indiscutible” per a la ciutat 
tant pel que fa a ingressos com a reputació i va dir 
que ja s’estan enretirant les terminals més 
properes a la ciutat. La patronal Foment del 
Treball va sumar-se a les crítiques ahir titllant 
d’“ocurrència” la proposta de l’alcaldessa.

enbreu

Els Mossos d’Esquadra i la policia duanera de 
l’Agència Tributària estatal van desplegar ahir al 
matí un macrodispositiu, amb més de 700 agents 
implicats, contra el narcotràfic de marihuana a 
Catalunya. Els agents van detenir una 
cinquantena de persones per la seva presumpta 
implicació en una organització criminal dedicada al 
cultiu i al tràfic d’aquesta droga. Es van fer 37 
escorcolls en diferents municipis, sobretot de les 
comarques de Girona i Tarragona, com ara Lloret 
de Mar i la Bisbal del Penedès. També hi van 
participar treballadors d’una elèctrica per la llum 
punxada en algunes plantacions de marihuana.

■ 50 detinguts en un macrodispositiu 
antidroga de marihuana
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