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JOAN ROVIRA
CAPDE LLISTADEL PARTIT PIRATADE CATALUNYA

Tinc65anysisócprofessoremè-
rit del departament de teoria
econòmica de la UB. Sóc el líder
del Partit Pirata unamica de re-
bot.ACatalunyaésunpartitmolt
jove, ja queel 2010va ser el pri-
mer cop que ens vampresentar

en unes eleccions –tenimun regidor a Sant Fruitós
deBages–, peròestempresents amésde40països
d’Europa i al Parlament Europeu. A les eleccions al
Parlamentdel 2010erael número8a la llista, i em
vaigpresentara lesprimàriesper ser candidatara,
ivaigquedarquart.Elstresprimers,però,hivanre-
nunciar permotius personals i he acabat encapça-
lant la llistadeBarcelona.Elnostre ideariésclar,de-
fensemels drets dels internautes a la xarxa, l’accés
a la cultura i que l’intercanvi d’arxius a internet sen-
seànimde lucrenoestigui criminalitzat, amésde la
transparència, lademocràciadirectaiparticipativa...
I pel que fa al tema que sembla central d’aquesta
campanya,elsobiranisme,hohemdebatut intensa-
mentidefensemeldretd’autodeterminació,peròno
enshemposicionatafavoroencontradelaindepen-
dència.El2010vamaconseguir20.000vots, italcom
esplanteja el 25-N, si repetimel resultat ja estarem
satisfets. ALBERT SOLÉ

¿Se’n parla a Irlanda, de

les eleccions catalanes?

La veritat és que a la gent
d’aquíencara li costaubicar
Catalunya al mapa. Hi ha
una falta d’informació als
mitjans irlandesos, que no
cobreixen el tema català.

Comensveuen, als catalans?

Noentenengairebéqueens consideremdiferents
i que parlem un altre idioma. Tenim unamarca po-
tent que es diu Barcelona, el problema és que l’as-
socien a Espanya i a tot el que comporta això: plat-
ja, paelles i toros. Encara ens falta molta projecció
internacional. Tenimmolta feina per fer.

Dequi és feina això?

Detotsunamica.Elscatalansqueviatgemhemd’ex-
plicar lanostracausa.Aquíhihaalgunsbarsdecata-
lans quequan juga el Barça –el nostremillor ambai-
xador– decoren el bar amb senyeres i ens serveix
d’excusa per poder explicar la nostra història.

“Encaraens faltamolta
projecció internacional”

MIREIA MIQUEL

Empresentoper...

Marc Tomàs-Rodó
TREBALLA A STARWOOD HOTELS

–VIU A CORK (REPÚBLICA D’IRLANDA)–

Ambulls de fora

RADIOGRAFIA ELECTORAL

Anàlisi

EL PATI DESCOBERT*

E
ls estudiants represen-
ten un col·lectiu ambun
pes moderat dins de
l’electoratcatalà.Segons
dades de l’Idescat, entre

universitaris i persones que cursen
cicles professionals actualment a
Catalunya hi ha 220.000 persones
que estudien. En general solen ser
joves i pensen força diferent del
conjunt dels catalans. Fins avui sa-
bem que el seu vot es caracteritza
per un suport menor, en relació al
conjunt de catalans, a les dues for-
ces polítiques majoritàries (CiU i
PSC) imajora lesopcionsd’esquer-
res (ERC, ICV) però també per
l’abstenció,que jaresultaendèmica
entre els votants demenys edat.

Arabé, seriaunerroracabaraquí
l’anàlisi atribuint aquestesdinàmi-
ques a casuístiques únicament de
caràcter històric. Els universitaris
i estudiants de formació professio-
nal s’enfrontena lesurnes ambuna
incertesa enorme sobre el seu pre-
sent i futur immediats. Els aug-
ments senseprecedentsde taxesde
matriculacióaplicadespeldeparta-
ment que dirigeix AndreuMas-Co-
lell, del 67% segons l’Observatori
delSistemaUniversitari (OSU),han
posatmés obstacles per accedir als
estudissuperiors,que jasónelsmés
carsde l’Estat.Amésamés, larefor-
ma de Bolonya ha establert un ca-
lendariacadèmicquefademoltmal
compaginar amb feines a temps
parcial o fins i tot de temporada
d’estiu, unes feines que amb la cri-
si econòmica gairebé s’han esvaït.

Pel que fa la formació professio-
nal, enguanyhaestat elprimercurs
en què el departament d’Ensenya-
ment, de la consellera Irene Rigau,
ha introduït unamatrícula als mò-
duls de formació públics (de 900 a
1.000 euros) en un ensenyament
que fins al curs passat era gratuït.
Aquestaugmentdepreusnosembla
que estigui justificat per la qualitat
que s’ofereix si fem cas de la valo-
racióde l’educacióaCatalunya,que
ésmoltmésbaixa que als països del
nostreentorn iquea larestade l’Es-
tat. Per si no n’hi hagués prou, el
context econòmic general no fa ser
gaire optimistes els estudiants, que
acasanostrase’lspresentaunfutur
laboral més aviat magre, amb un
atur juvenil (de 16 a 24 anys) del
49,4% segons l’Idescat.

No és estrany, doncs, que el càs-
tig a CiU sigui considerable, amb
una intenció de vot entre aquest

LaCatalunya que estudia
i que vota diferent

col·lectiu finsa15puntspersotaque
entreelconjuntdecatalans, tal com
ens mostra el baròmetre d’opinió
política del CEOdel juliol del 2012.
D’altra banda, el suport a la inde-
pendència entre els estudiants és
sòlid (61%) i amb pocs dubtes
–l’abstenció dels estudiants seria
inferioral20%enunhipotètic refe-
rèndum–. Ara bé, no sembla que si-
guiCiUquicapitalitzaaquestelevat
suport a l’estat propi sinómés avi-
at ERC, SI o fins i tot la CUP.

Els estudiants
són pessimistes
respecte al seu
futur i opten
més per
l’abstenció o el
suport a partits
d’esquerres.
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