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exemplar que teniu a les mans
hauria d’haver sortit el mes de
juliol. Però un fet imprevist va
desgavellar profundament el

nostre grup i les activitats que teníem
programades: la malatia i mort posterior
de Jaume Raboso, un dels fundadors
del Partit per la Independència a Sant
Andreu, i certament l’ànima del grup i la
persona més estimada per tots
nosaltres. Tan estimat, que des que vam
començar a veure que es tractava de la
seva malaltia terminal i que doncs ell
s’acomiadava de nosaltres, ja no vam
saber deixar-lo sol i gairebé cada dia
érem al costat del seu llit per a
demostrar-li tot el nostre afecte i el
moltíssim agraïment que sentíem per tot
el que ens havia donat, i que encara ens
estava donant, amb aquella malaltia tan
extrovertida, en què sempre s’estava
interessant per les activitats del Partit,
per les novetats polítiques referents a
Catalunya i per la vida de tots nosaltres.

Fruit del nostre amor a Jaume Raboso
és el Butlletí Extraordinari que li
dediquem i que us envíem junt amb
aquest Butlletí número 3, que recull tots
els articles que us volíem enviar el mes
de juliol i que no han perdut actualitat,
ans al contrari.

I és que, mentrestant, la conjuntura
política ha canviat. Ara els vents bufen a
favor del Partit per la Independència. Si
en Jaume Raboso moria el 20 de
setembre, uns dies abans es produïa la
treva d’ETA i a mitjans de juliol, la

Declaració de Barcelona.

De cop i volta, doncs, les grans propostes
estratègiques d’Àngel Colom, abans
com a secretari general d’Esquerra
Republicana i ara com a president,
junt amb Pilar Rahola, del Partit per
la Independència, han començat
convertir-se en les propostes
polítiques oficials del ”nacionalisme”
majoritari de CIU.

Aquestes propostes eren essencial-
ment dues: el concert econòmic i el
dret d’autodeterminació. Encara
recordem amb emoció la memorable
manifestació que hi va haver al Parc

de la Ciutadella l’any 1994, quan Àngel
Colom va alçar la seva veu per reclamar
que tots els impostos dels catalans es
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recollissin a Catalunya.
Aleshores era una veu sola,
gairebé una veu en el desert.
Ara és una reivindacació
general que figura com a punt
central del programa de CIU -i
també de Pasqual Maragall, ni
que sigui per no quedar-se
enrera-, encara que sigui per
motius electoralistes, perquè
Jordi Pujol pugui ser reelegit.

El tema de l’autodeterminació
és més patètic. L’any 1989 va
entrar “per la porta del darrera”
al Parlament de Catalunya.
Gràcies a una moció
d’Esquerra Republicana,
dirigi-da aleshores per Àngel
Colom, la comissió primera de
la cambra -no el Ple del
Parlament- va votar a favor del
reconeixement del dret
d’autodeterminació amb els
vots afirmatius de CIU. Però fa
només uns tres mesos, quan
Pilar Rahola va presentar una
moció similar en nom del Partit
per la Independència en el
debat de política general del
congrés espanyol, els senyors
de Convergència i Unió no van
voler votar-la, sinó que
simplement s’hi van abstenir. I
ara, i aquest és el tercer acte,
quan novament Àngel Colom,
a través del Partit per la
Independència, ha presentat
una moció similar al Ple de la
cambra catalana en el debat
de política general, els
diputats de Convergència i
Unió hi han votat a favor,
sortint aprovada per una
majoria absoluta.

De tota aquesta història tan
rocambolesca -diríem, tan
marrullera, si pensem en l’estil
personal de Jordi Pujol i en el
seu discurs permanent basat
en l’ambigüitat i la confusió,
que només aconsegueix
desorientar els de dins i crear
odi als de fora- en podem
treure tres conclusions:

1a. Que al darrera de totes

aquestes iniciatives, ara
assumides per CIU, hi ha la
visió estratègica d’Àngel
Colom, capaç de mirar lluny
quan res no hi ajuda, i de
marcar una política constant
i a llarg termini en els dos
partits que ha liderat:
Esquerra Republicana i el
Partit per la Independència.
Ell s’alça i es confirma com el
líder natural de l’indepen-
dentisme, ara que, amb el
nostre partit, el PI, ha obert
aquesta opció a la resta de
sectors socials de Catalunya,
i no solament als d’esquerra.

2a. Que votar un partit
com el nostre, petit -de
moment- però constant pel
que fa als plantejaments i a
les reivindicacions polítiques,
no és de cap manera perdre
el vot, ans al contrari,
contribueix a crear un
imprescindible lobby
d’influència que acaba
arrossegant la resta de
forces polítiques cap a la
dignitat nacional,
l ’ a u t o d e t e r m i n a c i ó
democràtica i el futur
independent dins de la Unió
Europea.

3a. Que el liderat tranquil
d’Angel Colom, reflexiu i
estratègic, ara s’ha enriquit
amb l’emotivitat intel·ligent,
humana i vital, de Pilar
Rahola, formant tots dos un
tàndem dirigent capaç de
sacsejar el somort panorama
català, instal·lat cada vegada
més en una confortable i
tristíssima preservació de
l’statu quo.

Si abans la nau de la
independència estava
aturada en un mar pesat i
estantís, ara comença a
bellugar-se empesa pels
vents que comencen a
bufar... Un bon auguri en
aquest any saturat de
decisives eleccions.
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...ve de la pàgina anterior

  Crònica Política

El rellotge de la
Unió Europea i

la Independència
Jordi Marimon i Carol

s veritat que sense la Unió Europea
el projecte d’independència seria
espinós per a Catalunya. Però també
correm el risc de perdre el tren.

M’explicaré. Cal que aprofitem la
conjuntura actual i del futur pròxim perquè
d’altra manera quedarem diluïts dins de la
Unió sense caràcter d’Estat. La qual cosa
significarà que en un futur a mig termini
totes les decisions polítiques a debatre a
Brusel·les sempre passaran per Madrid,
quan el que volem és tenir els nostres propis
representants a Brusel·les i a Estrasburg, i
que Catalunya pugui decidir i entendre’s
directament a la Unió amb categoria d’Estat,
i no com una mera regió de la qual els
nostres veïns d’Europa quasi no en saben
res. Per evitar aquesta manca de categoria
d’Estat cal unir els esforços de tots els que
desitgem gaudir d’un Estat sobirà amb plena
representació als fòrums executius,
legislatius, judicials i econòmics, no només
de la Unió sinó a nivell mudial, i fer pinya
per sortir-nos amb la nostre.

Sense voler ser reiteratiu, el rellotge marca
l’hora d’espabilar-se, ja que la Unió segueix
estant en formació, la qual cosa indica que
és el temps apropiat per a introduir nous
Estats, perquè quan estigui cohesionada serà
molt difícil introduir modificacions a la seva
estructura gegantina i feixuga. Car
desenganyem-nos, som un país petit que per
més que ens aboni la història i la llengua,
serem fàcilment vençuts per votacions que es
produeixin a nivell del Parlament espanyol i
de la Unió; i de ser la conjuntura actual el
millor aliat per al Parlament de la Unió, pot
passar a convertir-se en una barrera
infranquejable, simplement per la manca de
representació, per la desconeixença dels trets
diferencials i pel nostre volum demogràfic.

É
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La Selecció Nacional:
Un mirall imprescindible

  Crònica Política

n èxit que va mera-
vellar molta gent fou
el del serial televisiu
Poble Nou. I

pensant-ho amb
distanciament, no ens hauria
d’estranyar tant, atès que fou
el primer, des de l’aparició
de la televisió, que reflectia
la vida quotidiana dels
catalans. Va actuar com a
mirall de la nostra pròpia
realitat, i és per això que ens
va emocionar
tant, i no pas per
la seva especial
qualitat artística
ni per contenir
v a l o r s
e s p e c i a l m e n t
universals, ja
que quan va ser
traduït i presentat al país veí,
va passar-hi sense pena ni
glòria, potser fins i tot amb
menys emoció que els
serials sudamericans.

Una cosa semblant passa
amb les seleccions
esportives catalanes: mentre
no les tinguem, els catalans
no podrem identificar-nos
amb nosaltres mateixos ni
mostrar-nos com a
col·lectivitat específica
davant del món. Ens manca
el mirall esportiu on ens
poguem contemplar tots
com un sol poble,
compartint uns mateixos
anhels, un mateix himne i
una mateixa bandera.

Quan es constitueixin aques-
tes seleccions nacionals, hi
haurà certament un període
intermig en què els espor-
tistes individuals vacil·laran
entre inscriure’s en la
selecció nacional pròpia o en
l’espanyola; però això
quedarà al seu lliure albir, i
aviat la dinàmica sorgida de
la nova situació enterrarà la
inèrcia del passat,
convertint-se les noves
seleccions en el millor

antídot per allunyar el
fantasma de la divisió social
entre els catalans.
Cal que ens mobilitzem,
doncs, per aconseguir els
reconeixement de les
nostres seleccions
esportives, ja que es tracta
d’un dret democràtic.

El 16 de juny, el Partit per la
Independència va presentar
una Proposició de Llei

perquè la Unió
de Federa-cions
Esportives de
C a t a - l u n y a
donés suport i
cobertura a les
federacions ca-
talanes, per tal
que puguin pro-
moure i impulsar

la participació de la
representació catalana a les
competicions estatals,
interna-cionals i olím-piques.
Uns dies més tard, l’1 de
juliol, CiU, ERC i PI votaven
conjuntament una moció que
instava al Govern de la
Generalitat a incloure en la
nova llei de l’esport «el
foment exterior i la promoció
de les seleccions esportives
nacionals de Catalunya»;
una moció que va comptar
amb la negativa -lògica- del
PP i amb l’abstenció del PSC
i IC, que una vegada més,
davant d’un fet nacional de
tanta impor-tància, van
rentar-se les mans com Ponç
Pilat.

Ignasi Pujades

U

La força de les futuresLa força de les futures
seleccions esportivesseleccions esportives

Tot i que «l’important és participar» -com deia el fundador
dels Jocs Olímpics de l’era moderna, el baró de Coubertin-,
no creiem que les nostres futures seleccions esportives
fessin gaire mal paper en l’escenari internacional, si tenim
en compte els èxits aconseguits en la darrera temporada, i
quan encara no hi ha cap motivació nacional sobreafegida.

TENNIS
Carles Moyà, Àlex Corretja i Fèlix Mantilla, campió, finalista
i semifinalista del Roland Garrós; (Sergi Bruguera en fou
campió el 1993 i 1994).
Arantxa Sànchez Vicàrio: campiona del Roland Garrós
Dels «Top-10» masculins: Carles Moyà (5è), Àlex Corretja (9è),
Fèlix Mantilla (10è);  Albert Costa (entre els 15 primers)
Dels «Top-10» femenins: Arantxa Sanchez Vicàrio (5ena)

MOTOCICLISME
Àlex Crivillé, líder del Mundial (ara 2on), i Carles Checa,
tercer

HOQUEI HERBA
Atlètic Tarrassa: campió de la Copa d’Europa
Egara: campió de la Lliga i Copa espanyoles
Selecció espanyola (90% són catalans): subcampiona
mundial i olímpica

BÀSQUET
TDK Manresa: campió del Play - Off de la Lliga ACB

HOQUEI PATINS
Caprabo Igualada: campió de la Lliga europea (per cinquena
vegada)
Barça: campió Lliga espanyola
Nòia: campió Copa espanyola

WATERPOLO
Catalunya i Barça: consuetudinaris campions de Lliga i Copa
espanyoles.
Selecció espanyola (predomini de catalans: 4/7): campiona
olímpica i mundial

RUGBI
USAP de Perpinyà: finalista de la copa de França

HANDBOL
Barçà: campió d’Europa (per tercer any consecutiu); campió
de Lliga i Copa espanyoles

FUTBOL
Barça: campió de Lliga i Copa espanyoles; campió de
Supercopa d’Europa.
Francesc Arnau: millor porter de l’Europeu sub-21
Selecció espanyola al Mundial 98 (dels vint-i-dos jugadors
convocats per Clemente només vuit eren del Barça: Ferrer,
Nadal, Sergi, Celades, Amor, Abelardo, Pizzi i Luís Enrique).
(I així els ha anat).

MUNDIAL DE FRANÇA
Dels 16 països classificats pels vuitens de finals, 4 tenen
una població inferior a Catalunya: Paraguay (4.732.000),
Noruega (4.347.000), Croàcia (4.495.000) i Dinamarca
(5.215.000)
Croàcia i Dinarmaca s’han classificat, a més, pels quarts de
final, i ocupant-hi precisament el lloc dels dos monstres
esportius que fins aleshores eren els favorits: Espanya
(39.188.000 h) i Romania (22.740.000 h)



atalunya malauradament disposa del rècord europeu
pel que fa a concentració de peatges per quilòmetre
quadrat a les carreteres. És evident, i les xifres ho

demostren, que Catalunya pateix un greuge comparatiu
respecte la resta de Comunitats Autònomes de l’Estat:
1_ El 72% dels peatges de l’Estat es 

paguen a Catalunya.
2_ El 82’5% de les autopistes a Catalunya 

són de peatge.
3_ El 75% d’usuaris gravats per peatges a 

l’Estat són catalans.
4_ 10 dels 18 trams de peatge a l’Estat
són a Catalunya (i són els més transitats).

La conseqüència d’aquest greuge comparatiu és que calen
solucions d’abast estructural que per una banda acabin amb
aquesta discriminació de Catalunya i, per l’altra, seguint el
model d’alguns països europeus, permetin incorporar
fórmules més justes i més solidàries a nivell de tot el territori
estatal. Un estat que es declara “social i democràtic de dret”
no pot mantenir per més temps aquesta situació única a
Europa: que només una part dels seus ciutadans –el 16%-
pagui tres quartes parts dels peatges. Quin estat europeu
permetria aquest greuge?
Quin estat europeu permetria que una ciutat (Madrid) no
tingués cap via d’accés gravada per peatges i una altra
(Barcelona) les tingués pràcticament totes?
Davant d’aquesta situació, el govern de la Generalitat, i
després de més d’un any d’intenses i complicades
negociacions ha aconseguit una gran ‘fita’: rebaixar el preu
de tres peatge (Martorell, Sant Cugat i Mollet) allargant cinc
anys més totes les concessions de l’Estat (fins el 2021).
Aquestes ‘rebaixes d’estiu’ del nostre govern, lluny
d’aconseguir l’assentiment de la ciutadania, l’han
sensibilitzada encara molt més en aquesta problemàtica, fins
el punt de no entendre per què hem de pagar només els
catalans.
El Partit per la Independència (PI),
essent conscients de la greu
problemàtica que representa per a
Catalunya la concentració massiva de
peatges a les nostres carreteres, que
perjudica la nostra economia i la
nostra competitivitat, manifesta:

1. La nostra frontal oposició a
l’acord a què han arribat el govern de
l’Estat, el govern de la Generalitat i
ACESA per a la rebaixa puntual de
tres peatges allargant totes les
concessions cinc anys més. Ho
valorem com una autèntica presa de
pèl perquè no representa cap solució:
Els catalans acabarem pagant més

durant més anys.

2. Rebutgem l’intent de fer-nos creure que aquest acord és
equiparable amb allò que s’està fent a Europa. Si bé és cert
que alguns països europeus en comptes de recuperar les
concessions han optat per rebaixar preus i allargar-les, la
realitat de casa nostra és radicalment diferent. A Europa els
peatges estan justament repartits a tot el territori, i a més
els preus per quilòmetre són iguals a tot l’estat. A l’Estat
espanyol és just al contrari: concentració de peatges i
varietat de preus. Per tant, són dos casos –el d’Europa i el de
l’Estat espanyol- diametralment oposats, i, en conseqüència,
la seva equiparació només respon a criteris tendenciosos i
parcials.
És per tot això que hem exposat que demanem:

1r. El compliment rigorós de la moció 112/V del Parlament
de Catalunya, moció subsegüent a una interpel·lació del PI,
en la qual es demana la incorporació del cost territorial dels
peatges en la futura negociació del nou sistema de
finançament.

2n. El suport de les diputades i diputats catalans a Madrid
a la moció del PI que portarà al Congrés de Diputats a partir
de la interpel·lació urgent que s’ha presentat aquesta
setmana, de redistribució a tot el territori de l’Estat el cost
dels peatges, amb l’objectiu d’aconseguir paulatinament el
rescat de les concessions administratives.
En aquest sentit, des del Partit per la Independència (PI)
plantegem dues alternatives:

a) Aplicar als impostos especials sobre gasolines i
matriculació de vehicles a motor un petit percentatge que
permeti, de forma successiva, la recuperació de les
concessions, seguint el model alemany.

b) Modificar la Llei reguladora d’hisendes locals per tal
d’incrementar lleugerament els coeficients municipals sobre

les quotes de l’Impost de vehicles de
tracció mecànica. A posteriori l’estat
hauria de reduir la seva aportació
directa a les Diputacions provincials
en proporció als diners que es
destinen al rescat de les
concessions. Aquesta proposta,
doncs, es concreta en: l’augment de
la capacitat recaptatòria dels
ajuntaments, la disminució de les
aportacions a les diputacions –que
respon a un model que no preveu
l’ordenació territorial catalana- i,
amb els diners que l’Estat deixa de
transferir a les diputacions,
destinar-los al rescat de les
concessions.

4
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C

Peatges ?  No, gràcies !
Prou discriminació de Catalunya

Propostes del PI per al rescat dels peatges a les carreteres catalanes:
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  Crònica del Districte

Vida dels
Barris Albert Pubill

Millores Urbanístiques als
Barris del nostre Districte

i nous Equipaments

ertament l’Ajuntament de Barcelona, a través del
Pla d’Acció Municipal (PAM), acordat per l’equip
de Govern -PSC/PSOE, IC i el PI-, està duent a
terme un programa d’inversions en els districtes

que milloren significativament els realitzats en etapes
anteriors. Un Pla elaborat a la Casa Gran que incorpora
-com no podia ser d’altra manera- les propostes i
necessitats dels districtes en forma de projectes
generals, de prioritats i d’inversions directes o
descentralitzades.

En el darrer Ple del Districte s’informà de les operacions
urbanístiques que d’immediat es començaran a realit-
zar: 308 milions per a reordenar tot el Passeig de Torras
i Bages -convertint-lo en bulevard-; 129 milions
destinats al Bon Pastor -millores a la Rbla. de St. Adrià,
a la Pl. del Centre Cívic i al Casal de Gent Gran; 69
milions a invertir en la reordenació interior del Grup
Massana, al Barri del Congrés i 65 milions per als
carrers de Pardo Bazan i Cardenal Tedeschini, a la
Sagrera.

Tot projecte és sempre discutible i també ho són les
prioritats que s’estableixen i, en conseqüència, on van
dirigides les inversions. Però en tot cas, és palès
l’esforç pressupostari en millorar els nostres barris.

En tot cas cal ser prou intel·ligents per planificar les
obres necessàries tenint en compte les opinions de les
associacions i entitats. Cal integrar els projectes per tal
d’evitar el que està succeint amb el Carrer Gran de St.
Andreu, que després de pocs anys d’haver-s’hi fet una
remodelació milionària, avui torna a ser reordenat amb
una nova despesa també milionària. Segurament en un
primer moment, fa pocs anys, s’hauria pogut pensar
millor, amb la qual cosa ens haguéssim estalviat temps,

diners i incomoditats.

El mateix pensem que pot succeir amb el Pg. de Torras
i Bages. Per què no s’incorpora en la seva remodelació
un sistema modern i ecològic de recollida selectiva de
brossa ?. En el Ple, i davant d’una pregunta que es
formulà, se’ns digué -per part d’un tècnic municipal- que
el túnel del metro no permetia instal·lar-hi la recollida
pneumàtica selectiva. Creiem que no es prou certa ni
rigorosa la resposta, més encara si recollim l’exemple
del carrer Gran de Gràcia on, amb menys amplada i
també amb un túnel de metro sota el carrer, sí que s’hi
ha pogut incorporar aquest servei.

Des de la crítica constructiva, des de la discrepància
sectorial o puntual, valorem com a prou positiu el Pla
d’Acció Municipal del nostre districte.

No volem acabar sense fer esment al Projecte de
convertir Can Fabra en un Centre Multimèdia de gran
abast. Projecte que acaba de rebre l’aprovació
provisional del seu Pla Especial en el darrer Ple de
l’Ajuntament de Barcelona, del 19 de juny d’enguany.
Així Can Fabra, en tant que nou equipament de qualitat
oferirà al barri, al districte i a la ciutat un seguit de
serveis per a persones, col·lectius, associacions,
entitats i empreses que haurà de suposar un fort impuls
a la incorporació de noves tecnologies en la vida social
i econòmica. A les portes del segle XXI i ja en plena
integració a la Unió Europea és imprescindible disposar
d’equipaments com el projectat a Can Fabra. Cal fer-ne
un seguiment, cal fer-hi aportacions, cal manifestar les
opinions, però en tot cas cal valorar la importància d’un
equipament com aquest pels nostres barris, per a tots
els ciutadans.

C

...al nostre Casal

Si voleu rebre gratuïtament el nostre Butlletí,Si voleu rebre gratuïtament el nostre Butlletí,
doneu-nos el vostre nom i adreça...doneu-nos el vostre nom i adreça...

- Per telèfo- Per telèfon, al nostre contestador:n, al nostre contestador:
93 346 60 5393 346 60 53

- Per correu, a l’adreça:- Per correu, a l’adreça:
Partit per la Independència,Partit per la Independència,
C. del Roine 23, baixosC. del Roine 23, baixos
08030 Barcelona08030 Barcelona

- Per correu electrònic:- Per correu electrònic:
santandreu@softhome.netsantandreu@softhome.net
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rribem a l´Associació un poc abans que el Sr.
Francisco Sancho, el seu president des de fa un any,
i mentrestant parlem amb dos joves integrants de la
Junta Directiva, així com del Consell de Redacció de
«La Nova Veu» de Sant Andreu Sud, publicació bi-

mensual, òrgan principal de l´Associació. Ells són en Carles
Vicente i en LLuís Sola...

Ens expliquen una mica la situació, passada i present, de
l´Associació. Després d´una etapa prou difícil degut a la manca
de gestió de la Junta anterior, que s´ha pogut superar al cap
d´un any de treball i il·lusió, avui poden dir, amb la satisfacció
dels qui fan la feina ben feta que, malgrat que els seus recursos
econòmics i humans són minsos, la nova Junta ha aconseguit
donar un fort impuls a l´Associació i els veïns han sabut
reconèxer-ho.

Ens comenta en LLuís:  Un dels nostres reptes principals es la deUn dels nostres reptes principals es la de
convertir-nos en veritables portaveus de tots aquells veïns queconvertir-nos en veritables portaveus de tots aquells veïns que
puguin formular qualsevol queixa o reivindicació per a la millorapuguin formular qualsevol queixa o reivindicació per a la millora
ambiental, social i de convivència dels nostres barris. Actualmentambiental, social i de convivència dels nostres barris. Actualment
estem tractant d´incidir en el millor desenvolupament de laestem tractant d´incidir en el millor desenvolupament de la
Coordinadora d´Associacions de Veïns del DistricteCoordinadora d´Associacions de Veïns del Districte.
Que en penseu de la campanya de l´Ajuntament de Barcelona
Escriu a l´alcalde ?... Creieu que serà real o virtual ?

Carles:: Estem convençuts que es tracta d´una maniobraEstem convençuts que es tracta d´una maniobra
purament publicitària i en la línia de pre-eleccions. Nosaltres lipurament publicitària i en la línia de pre-eleccions. Nosaltres li
proposém al Sr. Clos un recorregut alternatiu pel Barri i li diemproposém al Sr. Clos un recorregut alternatiu pel Barri i li diem
com no volem que sigui Barcelona:com no volem que sigui Barcelona:
- No al centre comercial de la Maquinista, perquè suposarà el- No al centre comercial de la Maquinista, perquè suposarà el
tancament de molts petits comerços al barri.tancament de molts petits comerços al barri.
- No a només 800 vivendes de protecció oficial, de les més de- No a només 800 vivendes de protecció oficial, de les més de
8000 que se’n construiran amb el Pla St. Andreu-Sagrera, i sí a8000 que se’n construiran amb el Pla St. Andreu-Sagrera, i sí a
almenys 4000.almenys 4000.
- No volem més rates al solar del carrer Segre (propietat del- No volem més rates al solar del carrer Segre (propietat del
Patronat Municipal de l´Habitatge) convertit, i denunciat des dePatronat Municipal de l´Habitatge) convertit, i denunciat des de
fa molt de temps, en abocador de tot tipus d´escombraries,fa molt de temps, en abocador de tot tipus d´escombraries,
animals morts i viver de rates, amb la consegüent insalubritatanimals morts i viver de rates, amb la consegüent insalubritat
per a tots els veïns.per a tots els veïns.
- No més embussos els caps de setmana als carrers de Malats i- No més embussos els caps de setmana als carrers de Malats i
Segre.Segre.
- Solucions per els aturats de St. Andreu. La policia va carregar- Solucions per els aturats de St. Andreu. La policia va carregar
contra unes 15 persones que es manifestaren el 27 de marçcontra unes 15 persones que es manifestaren el 27 de març
passat, quan pretenien entrar al ple del Districte.passat, quan pretenien entrar al ple del Districte.
- No als equipaments obsolets del Pavelló del Sant Andreu. No- No als equipaments obsolets del Pavelló del Sant Andreu. No
arriben els ajuts promesos per a la seva renovació. Els politicsarriben els ajuts promesos per a la seva renovació. Els politics
només s´hi acosten quan hi ha un acte important per tal denomés s´hi acosten quan hi ha un acte important per tal de
sortir a la «foto».sortir a la «foto».
 - Aigua: No volem pagar 52 pessetes d´impostos de cada 100. - Aigua: No volem pagar 52 pessetes d´impostos de cada 100.
No a l´impost de clavegueram!No a l´impost de clavegueram!
- Rbla. Onze de Setembre: No a les fonts que no ragen.- Rbla. Onze de Setembre: No a les fonts que no ragen.
- No a la manca de manteniment del mobiliari urbà i- No a la manca de manteniment del mobiliari urbà i
l´enjardinat...l´enjardinat...
- El Palomar (Casa Okupa): No al desallotjament.- El Palomar (Casa Okupa): No al desallotjament.
Un altre tema que els preocupa molt és la situació de l’IES
Berenguer de Palou. Ens en parla Pilar GarcíaPilar García, responsable
d´Urbanisme:

Es tracta d´un InstitutEs tracta d´un Institut
d´Estudis Secundaris,d´Estudis Secundaris,
al que la Generalitat deal que la Generalitat de
Catalunya no els faCatalunya no els fa
arribar les subvencionsarribar les subvencions
corresponents, encara icorresponents, encara i
bó que gaudeixen debó que gaudeixen de
l´alumnat suficient lal´alumnat suficient la
seva economia és prouseva economia és prou
precària, fa més de tresprecària, fa més de tres
anys que van al darreraanys que van al darrera
d´aconseguir que elsd´aconseguir que els
autoritzin l´ampliació aautoritzin l´ampliació a
ESO, doncs tenen espaiESO, doncs tenen espai
sobrat per fer-ho, i asobrat per fer-ho, i a
més s´estan construintmés s´estan construint
al darrera mateix deal darrera mateix de
l´Institut 4000l´Institut 4000
vivendes per la qual cosa l´alumnat està assegurat. doncs bé:vivendes per la qual cosa l´alumnat està assegurat. doncs bé:
««silenci administratiusilenci administratiu».  Pensem que el que de veritat vol».  Pensem que el que de veritat vol
l´Administració es tancar l´Institut - I reconvertir, oi ?... Aixòl´Administració es tancar l´Institut - I reconvertir, oi ?... Això
mateix, disposar d´una gran superfície, revalorar els terrenys imateix, disposar d´una gran superfície, revalorar els terrenys i
apa, som-hi...apa, som-hi...
I què me’n dieu dels espais lúdics... ?

Naturalment també tenim un temps per a divertir-nos i passarNaturalment també tenim un temps per a divertir-nos i passar
bones estones amb els nostres veïns, juntament amb els quebones estones amb els nostres veïns, juntament amb els que
organitzém les festes del barri. Aquest any passat, a més de lesorganitzém les festes del barri. Aquest any passat, a més de les
típiques desfilades i actuacions de conjunts musicals, es vatípiques desfilades i actuacions de conjunts musicals, es va
celebrar el primer Certamen Literari, que va sorprendre a lacelebrar el primer Certamen Literari, que va sorprendre a la
pròpia organització, tant pel nombre de participants, vingutspròpia organització, tant pel nombre de participants, vinguts
d´arreu, com per la qualitat dels treballs pre-sentats. Confiemd´arreu, com per la qualitat dels treballs pre-sentats. Confiem
que enguany en seran més i millors. (Per què no ?)que enguany en seran més i millors. (Per què no ?)
Fa poc, el 30 de maig, vàrem organitzar la Festa de PrimaveraFa poc, el 30 de maig, vàrem organitzar la Festa de Primavera
1998. Hi va haver concurs de pintades-guix a terra, torneig de1998. Hi va haver concurs de pintades-guix a terra, torneig de
dòmino per parelles, cine-debat «tots contra el racisme» i, perdòmino per parelles, cine-debat «tots contra el racisme» i, per
acabar, una bona Ballada.acabar, una bona Ballada.
També estarem presents a la Mostra d´Entitats del 19 al 21També estarem presents a la Mostra d´Entitats del 19 al 21
d´aquest mes.d´aquest mes.
Quins són els objectius més propers que teniu en perspectiva ?

A més de seguir amb tot el procés reivindicatiu del «recorregutA més de seguir amb tot el procés reivindicatiu del «recorregut
alternatiu», i continuar treballant per una Coordinadora digna,alternatiu», i continuar treballant per una Coordinadora digna,
ens hem proposat iniciar una recollida de signatures perens hem proposat iniciar una recollida de signatures per
promoure una llei al Parlament de Catalunya en contra de lapromoure una llei al Parlament de Catalunya en contra de la
instalació d´incineradores de residus. Sabem que en caleninstalació d´incineradores de residus. Sabem que en calen
moltes, -unes 65.000- però no ens fa por.moltes, -unes 65.000- però no ens fa por.
També volem recollir signatures per al Pla de Vivendes Socials.També volem recollir signatures per al Pla de Vivendes Socials.
Segur que ho aconseguiran, doncs... En àquesta estona que ens
han dedicat hem pogut comprovar que són gent engrescadora,
amb voluntat de treball, i el que és més important: que tenen
una fita comuna, servir a la comunitat.  Ja saben que poden
comptar amb tot el nostre suport i solidaritat. Us desitgem una
llarga vida associativa!!!

Ah!, i també són a Internet:
Tenen una pàgina web i disposen de correu electrònic:

Adreça WEB: http://bcnet.upc.es/zssta
E-Mail: zssta@bcnet.upc.es
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ZONA SUD DE SANT ANDREU:
Una Associació que Creix !!! Anna M. Pagès i Cirera

A

Les nostres passes ens porten aquesta vegada cap a l´Associació de Veïns de la Zona Sud de Sant
Andreu, una planta baixa amb un petit jardí, situada al núm. 18 del carrer Virgili. On també hi trobem,
en una de les plantes superiors, el CF Virgili. És un lloc acollidor i s’hi respira un ambient tranquil.
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ncara que a cop d’ull la
pregunta sembli un xic idiota,
jo l’he feta a bastants

andreuencs de soca-rel i m’han
respost tangencialment de dues
maneres: que és la Plaça de la
Parròquia o bé que és on hi ha
l’Ajuntament del Districte. Tampoc
he trobat ningú que relacioni les
anàlisis d’orins amb el nom de cap
metge famós ni cap investigador
químic de fama internacional que es
digués ORFILA. I en canvi així és
per un seguit de fets i d’obres
mestres que realitzà i edità a la seva
pàtria d’adopció: França.

Doncs el qui va ésser el Dr. MATEU
ORFILA I ROTGER va nèixer a un
extrem dels Països Catalans, a
Maó, el 1787, i malauradament
tancà els ulls a París als 66 anys
quan ja havia estat reconegut com
un dels investigadors científics més
presitigiosos mundialment.

Com molts dels infants nascuts a ls
Illes, en Mateu també somniava
amb nous i amplis horitzons, sentint
una gran atracció per les coses de la
mar potser com un alliberament;  en
principi  anava per a “capità de
barco”, però el seu professor, Mn
Carles Ernest Cook, detectà en el
jove ORFILA una prometedora
carrera, descobrint-li una excel·lent
predisposició per al pensament

científic, i no s’equivocà !

Quan va complir els 17 anys, el
jove ORFILA  es traslladà a
València, matriculant-se a  la
universitat del sud. De seguida
notà, però, que se li feia tan “baixa
de sostre i estreta” que a l’any
següent, per ampliar els seus
coneixements amb uns estudis de
cirurgia de més alta volada, veié
que havia d’anar a la capital de
Catalunya i ingressà a un nou
Col·legi Universitari que el 1805
s’inaugurava a Barcelona.

Allà pogué frequentar l’Escola
Química de la Junta de Comerç, on
es distingí per la seva capacitat de
síntesi i per participar en tots els
concursos que s’organitzaven, on
figurava sempre entre els
guanyadors. Davant la seva
aplicació i entusiasme, l’Escola
Química li atorgà dues beques per
estudiar primerament a Madrid i
després per a fer les pràctiques a
París.

A la capital francesa entrà a
treballar a un laboratori que dirigien
els savis Fourcroy i Vauquelin, sota
el guiatge dels quals començà a
investigar les variacions que
experimenta l’orina en casos
patologics. Quan el 1811 a la
Sorbona llegí la seva tesi doctoral:
«Nouvelles recherches sur l’orine
des ictériques», fou considerada
amb mèrits suficients per publicar-
la i així donar-la a conèixer al món
científic d’aleshores. No era gens
fàcil acceptar que un “espanyol”

deixés amb la boca oberta els savis
francesos del moment, però van
haver de rendir-se davant de
l’evidència.

Ell deia que d’”espanyol” no en tenia
res, que la seva pàtria eren les Illes,
i que com a metge sabia moure tan
bé la mà de morter per a aplicar les
fórmules magistrals com per lligar
una salsa que havia après a la seva
terra i que tothom que la tastava es
llepava els dits. Es referia a la salsa
de “maonesa”.

La tesi sobre l’anàlisi d’orinà guanyà
al Dr. ORFILA un prestigi
internacional i el resultat fou la
publicació de més estudis i tractatrs,
que es traduiren tots a diversos
idiomes.

Fou nomenat Degà de la Facultat de
Medicina de París del 1831 al 1848,
desenvolupant-hi una intensa
activitat com a professor i com
administrador; en aquesta època la
majoria dels seus dictàmens
obtingueren una gran ressonància
perquè els seguí publicant a les
principals revistes científiques del
món.

Va fer furor i provocà
l’emprenyament dels centralistes
espanyols la publicació del llibre
Letres sur l’etat de l’instruction
publique en Espagne on revelà
l’estat primari en què s’hi trobaven
les disciplines de ciències per
qüestions polítiques que obligaven a
exiliar-se tots els que, com ell,
sentien inquietuds d’investigació.

Els noms dels nostres carrers.
Qui eren, què van fer i quan ho van fer?

Josep Garriga i Serra

Continuem el nostre cicle dedicat als personatges als qui els ha estat dedicat un carrer al nostre districte.

Avui toca...  MATEU ORFILA I ROTGER
(Maó 1787 -  París 1853)  Científic i Investigador

Els Països Catalans han donat al món científics de tant relleu com en Mateu Orfila, que va
ser admirat per les seves grans obres científiques arreu del món...

E
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Transeünts: ara que teniu una petita idea sobre qui fou, us recomano que quan passeu per la Plaça ORFILA penseuTranseünts: ara que teniu una petita idea sobre qui fou, us recomano que quan passeu per la Plaça ORFILA penseu
que els Països Catalans han donat al món científics de tan relleu com aquest maonès que -per savi- tampoc fouque els Països Catalans han donat al món científics de tan relleu com aquest maonès que -per savi- tampoc fou
profeta a la seva terra, i que si bé no es feu famós per com lligava la maonesa, sí que va ser admirat per lesprofeta a la seva terra, i que si bé no es feu famós per com lligava la maonesa, sí que va ser admirat per les
seves grans obres científiques. Fou un illenc quasi desconegut a Catalunya que en vida, més que l’obligat francés,seves grans obres científiques. Fou un illenc quasi desconegut a Catalunya que en vida, més que l’obligat francés,
li agradava parlar amb la seva llengua nadiua; s’anomenava senzillament MATEU ORFILA I ROTGER.li agradava parlar amb la seva llengua nadiua; s’anomenava senzillament MATEU ORFILA I ROTGER.



Visiteu-nos, us esperem !!!
al nostre local:  C. del Roine núm 23, baixos
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l món del comerç, el
teixit comercial, les
botigues de “tota la
vida” tenen, a casa

nostra, a Barcelona i a
Catalunya, una importàn-
cia transcendental. No és
aquesta una afirmació
gratuïta o senzillament
“electoralista”; és la
constatació d’un fet que
sobrepassa l’estricte
marc econòmic per
esdevenir una realitat
social i històrica, que
respon a un determinat
model cultural, urbanístic
i, fins i tot, de societat.

No és aquesta la primera
vegada, ni serà l’última
-lògicament-, que
defensa-rem amb
insistència i convicció
aquests argu-ments i
aquesta manera
d’entendre el país.
Davant de models
externs, d’importació, que
defen-sen les grans
superfícies en tant que
oferta concentrada i
assèptica -obviant la seva
dimensió financera i
especulativa-, seguim
proposant la botiga, el
petit i mitjà comerç, els
eixos comercials, com el
model més convenient
per a la nostra societat.
Integra-dor, humà,
generador de relacions,
d’identitats de carrer i de
barri, creador de llocs de
treball i descentralitzador
de la riquesa -que és el

mateix que dir no
monopolístic-.

Ara bé, en un món
competitiu, la qualitat de
l’oferta i dels serveis que
la complementen és una
condició imprescindible
per a millorar i enfortir el
comerç. Tots sabem que
ningú pot recolzar-se en
l’inmobilisme o la passivi-
tat. Cal acceptar reptes
que tendeixin a la millora
i al progrés. Reptes que
en un aspecte són
individuals però que
també són col·lectius. De
la mateixa manera que
una sola botiga no fa teixit
comercial, l’esforç indi-
vidual necessita veure’s
complementat amb l’es-
forç de les botigues
veïnes, del carrer, de la
zona, de l’eix comercial.

És per això que les
Associacions de Boti-
guers i Comerciants han
d’afrontar el repte de
millorar les ofertes i els
serveis i aquest passa
necessàriment per posar-
hi seny i imaginació, per
constituir Societats de
Gestió que, mancomu-
nant les necessitats
comunes -màrketing, pro-
moció, suport tècnic,
“marca”, oferta, diversi-
ficació, etc...-, consolidin
la salut comercial de les
botigues en particular i
dels eixos en el seu
conjunt.

E

Millorar la qualitat, el servei i la gestió:
Un repte dels comerciants de Sant Andreu

Albert Pubill i Laguarda

Entenem que és això, ni més ni
menys el que, amb visió de futur i
amb les dificultats inicials que
sempre apareixen en aquest casos,
ha endegat l’Associació de
Comerciants del Carrer Gran de St.
Andreu i l’Associació de Botiguers
de St.Andreu-Centre amb la
complicitat decidida de la Regidoria
de Comerç i Consum de
l’Ajuntament i del nostre districte.
Associacions promotores inicials a
les quals s’hi haurien d’afegir altres
associacions veïnes.

Un projecte assenyat que amb un
pressupost inicial d’uns 10 milions
es financia, a través d’un Conveni de
Col.laboració, en un 50% pels
comerciants i en l’altre 50% per
l’Ajuntament ( 25% Comerç i 25% el
districte ) i on es fa palesa l’absència
de la Generalitat.

Ens felicitem, doncs, per projectes
com aquest, i volem desitjar-los el
millor futur, juntament amb el nostre
barri i el conjunt de la nostra ciutat.
Són projectes que sempre rebran el
suport del nostre Partit, tal com pot
comprovar-se en la gestió política
que estem duent a terme amb Pilar
Rahola al capdavant de la Regidoria.

Defensar el petit i mitjà comerç és
una manera de defensar, també, el
nostre model de barri, de ciutat, de
país.
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La Unió Esportiva Sant Andreu
Jaume Estragués i Medina

a U.E. Sant Andreu,
l’equip de futbol més
significatiu del nostre

districte, que du el nom de la
barriada de Sant Andreu, abans
poble i desde l’any 1897
annexionat a la ciutat de
Barcelona, va néixer l’any 1908
amb el nom de Avenç de
l’Esport. Posteriorment, l’any
1925, i ja amb el nom de Club
Deportiu Sant Andreu, va
guanyar el seu primer partit
a nivell nacional davant la
U.D. de Sants per 3 a 1;
després prengué part al
Campionat de Catalunya,
Grup B., essent el seu
president el sr. Narcís Sala i
Vila - nom amb què co-
neixem els més joves
l’actual estadi del nostre
club.

De les aventures i
desventures esportives del
nostre club no en parlaré
gaire, ja que el futbol és així
- com diuen persones
expertes en la matèria -,
però deixeu-me ratificar si
més no en el meu
convenciment que el nostre
equip, l’equip d’una barriada
de la gran ciutat de
Barcelona, hauria d’estar,
per la seva història i si
Catalunya fos un pais
“normal”, (i “normal” vol dir
lliure i independent), a
primera divisió i lluitant pel
títol. Però la història se’ns va
girar d’esquena i amb el règim
vam passar a ser el Club
Deportivo San Andrés, i amb
això, i per “l’estigma” de dur a la
nostra samarreta les Quatre
Barres Catalanes, vam passar a
ser un equip perseguit i
segurament - dic segurament,
perque jo no hi era - un equip
que hauria estat suprimit, si no
fos perquè en el nostre escut
portem la bandera espanyola...

Tots recordarem, els joves i els
no tan joves, aquell partit de
promoció a segona divisió A ( lliga
nacional espanyola ), del qual no
recordo exactament l’any (penso
que era el 1988), quan al nostre
equip només l´hi mancava un
punt per pujar a dita categoria,
doncs bé, tots recordeu el que va
passar, i si no us en faré
memòria: amb l’empat al “Salto

del caballo” (Lugo), la Unió
Esportiva Sant Andreu hauria
aconseguit el seu propòsit, però
ves per on arriba el minut 22 de
la segona part, amb empat a un
al marcador ( gol de Rueda,
recordeu? ), quan una jugada del
nostre equip acaba amb un penal
claríssim contra Calderé, i
l’àrbitre no tan sols no el xiula
sinó que expulsa el nostre
jugador, i poc després l’equip de
Lugo fa el segon gol i l’U.E. Sant

Andreu es queda a segona
divisió B; recordeu qui era
l’àrbitre d’aquell partit?, no penso
escriure el seu nom perque
suposo que ja tots el sabeu i no
es qüestió de posar-nos mala
sang, però sí us diré que aquest
“senyor” a hores d’ara arbitra a
primera divisió i - suposo - té una
carrera i un curriculum que el
poden dur a ser internacional.

Amb tot això que us he dit
arribo a dues conclusions:
voleu dir que l’equip del
nostre barri, del nostre
districte, ha de seguir
portant en el seu escut la
bandera espanyola?, no
seria millor fer un canvi i
en la part inferior de
l’escut posar-hi
l’ensenya del nostre
districte, la bandera
blava amb la creu de
Sant Andreu, i a la part
superior la senyera
catalana?. Deixo aquesta
suggerència a tots els socis,
a hores d’ara co-propietaris
de la nostra institució, amb
quasi 90 anys d’història.

I per acabar, què penseu,
amics i amigues,
andreuencs i andreuen-
ques, si entre tots donem
suport a l’equip que du el
nom del nostre barri i del
nostre districte i que ens
representa allà on vagi, ja

sigui col·laborant nosaltres
econòmicament, ja sia assistint al
Narcís Sala, a hores d’ara buit, ja
que amb el nostre alè podem
ajudar-lo a fer gols i a estar allà
on ens correspon: a Segona
Divisió A, com a tercer equip de
la ciutat de Barcelona ?

VISCA LA
U.E. SANT ANDREU!!!

L

Així hauria de ser
l’escut del nostre club

Us el proposem
perquè el convertiu en

una realitat
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La convivència i els animals de
companyia a Barcelona

Albert Pubill i Laguarda

ens dubte que la convivència ciutadana, la
democràcia real, es construeix més sòlidament
quan s’edifica sobre bases de quotidianitat.
Sobre bases que incorporen sensibilitats,

emocions i que exigeixen un respecte amb un mateix i
amb els altres. Com deia fa poc i amb la senzillesa que el
caracteritza el professor Josep Mª. Terricabres: «la meva
llibertat comença on comença la llibertat de l’altre»; lúcid
i punyent com sempre, afirmava que la llibertat és el fruit,
el producte d’una negociació implícita o explícita entre els
ciutadans per tal de definir i acceptar positivament, per
tal de fer compatibles els interessos de tots.

Segons dades estadístiques recents, a Barcelona es calcula
que hi ha més de 180.000 gossos, en tant que animals de
companyia. Al nostre districte de St. Andreu en concret es
calcula que hi ha un 22.4% de llars amb un o més gossos.
És a dir, quasi una quarta part d’habitatges dels nostres
barris.

És cert i evident que els gossos i els gats han format part
històricament de la nostra vida col·lectiva, tant al camp
com a les ciutats, però als darrers anys es detecta un
augment important.

És doncs una realitat que cal reconèixer i acceptar, tant
des de postures favorables als animals de companyia com
des d’aquelles altres que per moltes i diverses raons no
tenen intenció de conviure amb ells.

Fa unes poques setmanes, i dins d’una campanya de la
Regidoria de Medi Ambient i Serveis Urbans, es va endegar
una campanya de neteja urbana que incloïa un
desafortunat espot publicitari on podia veure’s una gos
que en sortir al carrer es convertia en un porc. Es feia
doncs una proposta en negatiu, una proposta que es
centrava en l’animal i no en el responsable real d’un acte
incívic com és el d’embrutar el carrer, que no és altre que
el seu propietari o propietària.

La reacció immediata de la Pilar Rahola, i del Grup
Municipal Independentista, va aturar de socarrel la
campanya equivocada. No es pot treballar per la
convivència des de la culpabilització i el negativisme, i no
només des d’una posició clarament favorable als animals i
a la biodiversitat, també i molt especialment des de
postures profundament democràtiques.

Dintre de pocs dies (possiblement quan rebeu aquest
butlletí ja l’haureu vist per TV), apareixerà a les pantalles
un espot radicalment diferent, en positiu, fent propostes
de reflexió cívica. Segur que se’n parlarà favorablement.
Un espot que s’ha fet recollint les propostes del Consell
Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels
Animals, fòrum de participació ciutadana impulsat pel
nostre Grup Municipal i per la Pilar Rahola en particular.

Els animals de companyia generen efectes diversos, com
quasi tot en la vida. Els uns favorables, la seva companyia,
la seva relació, i els altres que poden ser molestos  -
lladrucs, brutícia...-  Cal simplement que un pensi dues
vegades abans de comprar un animal ja que és, ha de ser,
per a tota la seva vida i no val, no es just, no és cívic
maltractar-lo o abandonar-lo. En tot cas un animal, un
ésser viu, no és mai un objecte que es llença al contenidor
quan es trenca o ja no ens agrada. Respectem als veïns tot
educant els nostres animals de companyia perquè no
esdevinguin un destorb sorollós ni de qualsevol altra
mena.

Barcelona ha de ser també un model de convivència entre
els veïns i amb la biodiversitat urbana.

S

  Político-Esportiu

Un partit de futbol:
tres capitals, una Nació

Jaume Estragués i Medina

ls proppassats 28 i 29 d’abril una colla de barcelonistes i,
alhora, militants del Partit per la Independència, ens vàrem
desplaçar a la capital del País Valencià, a la ciutat de València,

seu de la final de la copa del Borbó que disputaven l’equip que du el
nom de la capital de les Illes, Mallorca, i l’equip que du el nom de la
capital del Principat de Catalunya, Barcelona. Una final que la nostra
gent gran - joves a la dècada dels anys 30 - els recordarà aquella altra
que amb el nom de «Copa de Jaume I» disputaren l’any 1937 els equips
de Barcelona i València.
Però amb l’excusa de presenciar en directe aquest partit de futbol,
d’altra banda quelcom més que un partit de futbol, vam aprofitar per
recórrer alguns llocs prou significatius per a nosaltres. Per començar ens
vam aturar a sopar i fer nit a Deltebre - Punta Galatxo, una terra
meravellosa i alhora, creiem, poc coneguda-. Dimecres 29, de bon matí,
vam fer via, tot gaudint del paisatge negat que les terres de l’Ebre ens
oferia, cap a Vinaròs, capital geogràfica dels Països Catalans, on després
d’aturar-nos per saludar uns amics empreníem novament la marxa cap
el sud de la nostra Nació.
Arribàrem a dinar a El Palmar, a l’Albufera, i com que encara teníem
prou temps vam decidir fer la visita més emotiva de tot el recorregut.
Ens vam dirigir a Sueca, terra natal d’un dels grans catalanistes que la
nostra terra ha vist nèixer, en Joan Fuster. Encara que la nostra intenció
era visitar l’indret on descansen les seves despulles, - el “cementeri de
Sueca” - i fer-li un senzill però alhora emotiu homenatge, ens haguèrem
de conformar visitant la casa on va nèixer, viure i treballar per la nostra
nació. Això passa sovint, el cementiri era tancat.
Ja s’apropava l’hora, i cap a València falta gent. Ens esperava un altre
sentiment i una altra sensació de catalanitat. Els voltants de l’estadi de
Mestalla era un bullir de crits i un onejar de banderes del Barça, del
Mallorca, i sobretot, de banderes catalanes, mallorquines i estelades. Ens
trobàvem en un ambient de germanor que ens omplia de joia. Gent
vinguda del Nord, del Sud, de terra endins, de mar enllà. L’inici del partit
era imminent i també la xiulada i l’esbroncada al Borbó i al seu himne,
tot un reflex del que deiem més amunt - encara que aquesta xiulada va
ser obviada tècnicament pels mitjans de comunicació: els qui èrem a
Mestalla en podem donar fe -. El partit va ser el de menys: va guanyar
el Barça com ho podia haver fet el Mallorca. Vam disfrutar, patir, cridar,
en definitiva vam viure, - i vam viure en català -. Però aqui no va acabar
tot. Ens esperava el gaudi final. Tota l’afecció del Barça saludant els
jugadors i l’afecció del Mallorca. I els jugadors del Mallorca aplaudint els
jugadors i l’afecció del Barça. Tot l’estadi era un crit unànime, primer
Mallorca, Mallorca!, després Barça, Barça! En definitiva a l’ambient
només hi havia un crit, un espai, un paisatge, un insconcient col·lectiu
: Països Catalans. Una llengua, la llengua de tots, la llengua comuna i
compartida : el català.
Com deia la nostra pancarta, - que com sempre va ser obviada per l’ull
del poder, pels mitjans de comunicació -:

E
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RETALLEU EL REQUADRE I ENVIEU-NOS-EL

BUTLLETA D’INFORMACIÓ-ADHESIÓ
Estic interessat/da en el

PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA
i m’agradaria:

Nom i Cognoms
___________________________________

Ocupació  [opcional]   __________________________________

Data Naixement  ___________  Telèfon _________________

Adreça  __________________________________________

Població i Codi Postal _______________________________

Comarca o Districte ________________________________

Rebre Informació
Fer-me Simpatitzant
Fer-me Militant

Si voleu fer aportacions econòmiques, el nostre número de compte és:
2081-0226-76-3300000243-3    CAIXA PENEDÈS

Divendres, 20 de novembre 1998

A les 20:45 hores
«Bateig» del Casal del Partit per la Independència
de Sant Andreu amb el nom:  «CASAL JAUME RABOSO»
Lloc: C. del Roine, 23  (a tocar del Centre Cívic)

A les 22 hores
Sopar d’homenatge, al Restaurant Ramon.
Lloc: Carrer Gran de Sant Andreu, 194  -   Preu: 2.000 ptes

  El nostre Casal:  «CASAL JAUME RABOSO»

Actes d’Homenatge
a Jaume Raboso

Amb l’assistència d’Àngel Colom i Pilar Rahola

1

2

Jaume Raboso, al seu casal

Atenció: Us demanem que feu reserva per al sopar, trucant als telèfons:   93 349 19 98
o mitjançant l’ E-Mail:   santandreu@softhome.net      93 346 60 53
(millor abans del dimarts dia 17 de novembre)      939 02 73 78
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  Els més Joves

DISTRICTE DE
SANT ANDREU
Adreça WEB

http://members.tripod.com/~sant_andreu/

Correu Electrònic
santandreu@softhome.net

ATENCIÓ:  Per al símbol ~ polseu Alt i marqueu 126 al teclat numèric

i NO DEIXEU DE VISITAR:

http://independencia.org

CONNECTEU  AMB  NOSALTRES,  TAMBÉ,  PER  iNTERNET  !!!CONNECTEU  AMB  NOSALTRES,  TAMBÉ,  PER  iNTERNET  !!!

ELS JOVES ACTUEM AL CARRER !!!

Només treballant des de
l'independentisme arribarem un dia a gaudir
d'un estat com el que volem. Joves
Independentistes dels Països Catalans
creiem que el país es guanya al carrer,
actuant d'una manera democràtica i amb un
recolzament institucional on puguem
defensar les nostres reivindicacions. És per
això que no només preparem futurs representants de
l'independentisme sinó que també actuem com a moviment que
vol canviar l'actual realitat, des de la mateixa societat.

Exemple d'aquesta activitat de carrer, són les diferents accions
reivindicatives que hem dut a terme des del primer dia de la nostra
creació com a organització
política. Aquí tens una mostra
de la nostra activitat:

Si estàs interessat/da en els Joves Independentistes i vols integrar-t’hi,
rebre'n informació, ajudar en campanyes o ajudar econòmicament
contacta amb nosaltres a la nostra adreça a Sant Andreu, a la Seu
Nacional (Pg de Gràcia 76, 1r pis - 08008 Barcelona - Telèfon 934875888),
o per E-Mail, a:

joves@independencia.org  -  santandreu@softhome.net


