
uan Pilar Rahola i el seu equip municipal van
entrar a governar Barcelona, ara fa quatre anys,
tenien moltes il·lusions, però poca experiència
de govern. Avui la cosa ha canviat radicalment.

Han estat quatre anys intensos de treball, on la vitalitat
i l’originalitat han estat la marca de la casa del Grup
Municipal Independentista, que en tot moment ha sabut
aixecar una veu diferent en el govern de la ciutat. El
desplegable que us enviem amb aquest butlletí és la
millor demostració de la feina feta, de la feina ben feta,
i de la originalitat i diferència d’aquesta feina ben feta.
Ara el Grup Municipal Independentista ha adquirit una
experiència i una maduresa que esdevé la millor
garantia per a la feina que ha de continuar, ampliar i
multiplicar. Els tres candidats que encapçalen la llista
del Partit per la Independència -PI- tenen dos trets en comú: la
maduresa de la seva joventut -tots es troben entre els 37 i 44
anys- i la riquesa del seu mestissatge -expressada en els seus
cognoms, catalans i castellans-. Però també provenen de
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Les enquestes són un dels instruments que utilitzen
els poders polítics, econòmics i mediàtics, no per
recollir el que pensen realment els ciutadans, sinó per
influir en el seu comportament polític. Si hi ha alguna
cosa vergonyosa és la forma tan barroera que tenen
de manipular-ne els resultats, i també, com es
barallen entre ells quan les enquestes d’un grup
desautoritzen les enquestes d’un altre grup (per
exemple, els convergents contra els socialistes, i
viceversa). És molt clar que a nosaltres, els
independentistes,  «el sistema» no ens estima. Els
poders polítics, econòmics i mediàtics -de
dependència espanyola- estan absolutament decidits
a avortar el naixement electoral del Partit per la
Independència. I és així, com sistemàticament ens
neguen el pa i la sal en les seves enquestes.
Però no en feu cas. Sempre, sempre, sempre les
enquestes han negat la victòria de Pilar Rahola, i
sempre, sempre, sempre Pilar Rahola ha sortit
elegida: tant les dues vegades que es va presentar al
Congrés espanyol com la vegada que es va presentar
a l’Ajuntament de Barcelona. Per tant ara ja estem
curats d’espants i tornarem a fer pam i pipa a la
conxorxa del poder, que no vol de cap manera que
Catalunya tingui el seu Partit per la Independència.

Tenint en compte la magnitud
extraordinària de les forces oposades a
la independència de Catalunya, avui
dia la lluita per la independència és
quasi més una empresa moral, que una
empresa política. És per això que és tan
important la categoria moral dels líders
polítics i el seu historial concret a favor
de la independència del país.

A l’hora de l’elecció -i de les
eleccions- els veritables
independentistes tindran nas per a
distingir entre els líders naturals i
històrics de l’independentisme -la
llarga trajectòria de Colom i
l’entusiasta activitat de Rahola- i els
que han usurpat els llocs de direcció
política que ells ocupaven, mitjançant
una guerra bruta, perllongada i
obsessiva.

Els vertaders independentistes tindran
nas per a distingir entre els que
preconitzen la “sobirania compartida”

o “l’associació amb el Regne
d’Espanya” (???), i els que volem la
independència del país, clar i català,
sense eufemismes ni camuflatges de
cap mena, i sense deixar-nos seduir per
prebendes a canvi de submissió.

Catalunya necessita entrar al segle XXI
amb un Partit per la Independència
sòlidament constituït. L’empresa es
difícil, però no impossible. El triomf
de Rahola a l’Ajuntament de Barcelona
és la millor garantia per al triomf
posterior de Colom i Rahola al
Parlament de Catalunya.

Mai els catalans no han tingut ocasió de
votar un «partit per la independència»
del seu país. El 13 de juny poden
haver-hi sorpreses, i grans sorpreses.
Hi ha dues dades absolutament clares i
engrescadores: el bon nas dels electors,
i la vàlua personal i política de Pilar
Rahola i Àngel Colom.

Temps al temps....

L’espantall de les enquestesL’espantall de les enquestes El nas dels independentistes

Pilar Rahola i Martínez Xavier Bosch i Garcia Albert Gonzàlez i Orduna

Q

professions i cultures diferents -tal com podreu comprovar als
currículums que trobareu a la darrera pàgina-, una diversitat
que garanteix la riquesa humanista i l’eficàcia en la gestió, que
continuaran marcant la diferència al Govern de Progrés de la
ciutat.



Sant Andreu - SagreraSant Andreu - Sagrera
Arribada del TGV aArribada del TGV a

la Sagrera, l’any 2004.la Sagrera, l’any 2004.

Cobriment de totesCobriment de totes
les vies fèrries del Pla Santles vies fèrries del Pla Sant
Andreu-Sagrera, des delAndreu-Sagrera, des del
carrer d’Espronceda finscarrer d’Espronceda fins
al nus de la Trinitat.al nus de la Trinitat.
Conversió de laConversió de la
superfície guanyada ensuperfície guanyada en
parc lineal,  equipamentsparc lineal,  equipaments
socials i habitatges desocials i habitatges de
protecció oficial, evitantprotecció oficial, evitant
la construcció  de  viesla construcció  de  vies
ràpides.ràpides.
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CULTURA

Construcció del Centre de les Arts al SAT,Construcció del Centre de les Arts al SAT,
amb cinemes, teatre municipal, salesamb cinemes, teatre municipal, sales
d’exposicions i aparcament soterrani.d’exposicions i aparcament soterrani.

Convertir Can Fabra en el gran centre de laConvertir Can Fabra en el gran centre de la
cultura i les noves tecnologies, amb biblioteca icultura i les noves tecnologies, amb biblioteca i
mediateca, escola de música, ciber-espaimediateca, escola de música, ciber-espai
aplicat a la informació, l’intercanvi i la creacióaplicat a la informació, l’intercanvi i la creació
artística, i educació en les noves tecnologies.artística, i educació en les noves tecnologies.

PATRIMONI

Elaboració del CatàlegElaboració del Catàleg
del Patrimoni Arquitectònic idel Patrimoni Arquitectònic i
de la Memòria de Santde la Memòria de Sant
Andreu.Andreu.

Aixecar un monument aAixecar un monument a
Ferran Fabra i Puig, a la cruïllaFerran Fabra i Puig, a la cruïlla
del passeig que porta el seudel passeig que porta el seu
nom i el carrer Gran.nom i el carrer Gran.

Reconstruir la CapellaReconstruir la Capella
dels Segadors, al carrer delsdels Segadors, al carrer dels
Segadors, o bé, si això no ésSegadors, o bé, si això no és
possible, aixecar-hi unpossible, aixecar-hi un
Memorial que recordi a lesMemorial que recordi a les
noves generacions els fetsnoves generacions els fets
històrics transcendentals quehistòrics transcendentals que
s’escaigueren en aquest llocs’escaigueren en aquest lloc
del nostre districte.del nostre districte.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Crear el Consell Municipal d’Entitats iCrear el Consell Municipal d’Entitats i
Associa-cions del Districte, com espai de relacióAssocia-cions del Districte, com espai de relació
entre els ciutadans i les institucions, de relacióentre els ciutadans i les institucions, de relació
dels barris en-tre sí, i de fòrum permanent dedels barris en-tre sí, i de fòrum permanent de
diàleg i intercanvi.diàleg i intercanvi.

Integració al DistricteIntegració al Districte
Pla per incrementar la integració delPla per incrementar la integració del

barri de Baró de Viver al conjunt del Districtebarri de Baró de Viver al conjunt del Districte
i, per extensió, a la ciutat.i, per extensió, a la ciutat.

Presó de la TrinitatPresó de la Trinitat
Recuperació de laRecuperació de la

Presó de la Trinitat iPresó de la Trinitat i
conversió de l’espai en zo-conversió de l’espai en zo-
na verda, d’equipamentsna verda, d’equipaments
i d’habitatges socials.i d’habitatges socials.



Construcció d’un mercat municipal aConstrucció d’un mercat municipal a
Trinitat Vella, amb paràmetres de cogestióTrinitat Vella, amb paràmetres de cogestió
entre els operadors i l’Institut Municipal deentre els operadors i l’Institut Municipal de
Mercats.Mercats.

EQUIPAMENTS

Implantació de Centres de Dia, per aImplantació de Centres de Dia, per a
gent gran, malalts mentals igent gran, malalts mentals i
drogodependents.drogodependents.

Contribuir a finançar els serveis necessarisContribuir a finançar els serveis necessaris
de les escoles d’educació especial con-de les escoles d’educació especial con-
certades, com són els menjadors i la cuina.certades, com són els menjadors i la cuina.

Ampliació del nombre d’escoles bressolAmpliació del nombre d’escoles bressol
fins a cobrir-ne la demanda existent.fins a cobrir-ne la demanda existent.
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COMERÇ

VIA PÚBLICA, TRANSPORTS I CIRCULACIÓ

Línies ElèctriquesLínies Elèctriques
Soterrament de lesSoterrament de les

línies d’alta tensió quelínies d’alta tensió que
travessen el barri de latravessen el barri de la
Trinitat i recuperació perTrinitat i recuperació per
al districte dels espaisal districte dels espais
dels magatzemsdels magatzems
elèctrics.elèctrics.

Transport PúblicTransport Públic
Connexió circularConnexió circular

dels barris del Districtedels barris del Districte
mitjançant el transportsmitjançant el transports
públic.públic.

Fer arribar el Metro alFer arribar el Metro al
barri del Bon Pastor, ambbarri del Bon Pastor, amb
parada al passeig deparada al passeig de
l’Onze de Setembre.l’Onze de Setembre. Ordenació del TrànsitOrdenació del Trànsit

Continuar la política de pacificació del trànsit:Continuar la política de pacificació del trànsit:
preeminència dels vianants enfront dels vehicles, i delpreeminència dels vianants enfront dels vehicles, i del
transport públic enfront del privat.transport públic enfront del privat.

Reordenació de la direccionalitat dels carrers,Reordenació de la direccionalitat dels carrers,
corregint per exemple, la dels carrers Gran de Santcorregint per exemple, la dels carrers Gran de Sant
Andreu, Sant Sebastià, Santa Coloma i Virgili, totsAndreu, Sant Sebastià, Santa Coloma i Virgili, tots
quatre paral·lels i tots quatre en la mateixa direcció.quatre paral·lels i tots quatre en la mateixa direcció.

Barreres ArquitectòniquesBarreres Arquitectòniques
Elaboració i execució d’un Pla Global d’Accessibilitat queElaboració i execució d’un Pla Global d’Accessibilitat que

elimini les barreres arquitectòniques i normalitzi l’accés de leselimini les barreres arquitectòniques i normalitzi l’accés de les
persones amb discapacitats físiques.persones amb discapacitats físiques.

Programa del Districte elaborat per l’equip muni-
cipal del PI a Sant Andreu - Casal Jaume Raboso
Trobareu el nostre programa electoral complet a
l’adreça web:      http://www.pilarrahola.org



Va participar en la lluita antifranquista des de 1969, en el món
laboral (treballador de Banesto), en l’universitari i el social. Va
ingressar al sindicat d’ensenyament USTEC, el 1990, actualment
USTEC-STES (IAC-Intersindical Alternativa de Catalunya).

Ingressa a ERC, el 1994. Cofundador del Partit per la
independència, el 1996.

És el vice-president del Partit per la Independència al Districte de
Sant Andreu.

Anna M. Pagès i CireraAnna M. Pagès i Cirera
Nascuda a Barcelona, el 1943. Veïna del
barri del Congrés (c. de les Acàcies). Viu i
treballa a Sant Andreu des de 1960. Ha
passat llargues temporades a València per
raons professionals.

Agent d’Assegurances. Treballa en una
important companyia de Barcelona. Ha
col·laborat amb diferents entitats cíviques
tant a Barcelona com a València.

No havia militat mai en cap partit polític, fins que Àngel Colom i
Pilar Rahola funden el Partit per la Independència. Hi ingressa poc
després de la fundació.

És la secretària d’organització del Partit per la Independència al
Districte de Sant Andreu.

Jaume EstraguésJaume Estragués
i Medinai Medina
Nascut a Sant Andreu, el 1971. Veí de la Sagrera
(Av. de la Meridiana). Auxiliar d’infermeria.
Ingressa a ERC el 1993. Cofundador del  Partit
per la Independència el 1996. Soci col·laborador
per unitat familiar de l’Associació de Veïns
Meridià Zero (AMEC). Realitza tasques
d’entrenador a l’A.E. Sant Andreu de l’E.I.E. Sant
Andreu. Soci de la Penya Barcelonista 100x100.

És el responsable municipal del Partit per la Independència al Districte de
Sant Andreu.

Ignasi Pujades i DomingoIgnasi Pujades i Domingo
Nascut a Barcelona, el 1938. Veí de Sant Andreu
Sud (Pg. de l’Onze de Setembre). Filòleg i
escriptor. És autor de tres biografies: Joan Alsina:
Xile al cor (1976), sobre el sacerdot empordanès
afusellat pels militars de Pinochet, La recerca se-
creta de Josep M. Mercader (1992), sobre un jove
català que va afrontar el repte de la sida, i Miquel
Martí i Pol. L’arrel i l’escorça (1999), el primer vo-
lum sobre la vida i obra del poeta de Roda de Ter.

Va viure i treballar pastoralment a Xile durant nous anys compartint la lluita
de la Unitat Popular de Salvador Allende (1963-1972). Cofundador del
moviment de «Cristians pel Socialisme» a Xile, Barcelona i Sant Andreu
(1971-1974). Capdavanter de la lluita antifranquista al nostre barri des de
la parròquia de Sant Andreu, junt amb el rector, Josep Camps (1974-
1979). Cofundador de la «Convenció per la Independència Nacional» i
redactor de la seva declaració fundacional: Catalunya, nou estat europeu
(1987). Promotor de la «Comissió 10 Anys d’Estatut» i del manifest: Sí a la
sobirania política de Catalunya (1989 -1991). Ingressa a Esquerra
Republicana de Catalunya el 1992. Ingressa al Partit per la Independència
el 1997.

És el president del Partit per la Independència al Districte de Sant Andreu.
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 Els Caps de Llista per Barcelona

Pilar Rahola i MartínezPilar Rahola i Martínez
Nascuda a Sant Andreu, al carrer Coroleu,  el 1958.
Veïna de Badalona. Llicenciada en Filologia
Catalana i Filologia Hispànica. Escriptora i perio-
dista. Autora de dues novel·les i d’innombrables
articles periodístics i intervencions públiques als
mitjans de comunicació. Antiga directora
d’Editorial Pòrtic i de la Fundació Cultural Acta.
Elegida Diputada a Corts per ERC, el juny de 1993,
i revalidada el març de 1996. Elegida Regidora a
l’Ajuntament de Barcelona per ERC, el maig de
1995. Junt  amb l’aleshores secretari general
d’ERC, Àngel Colom, i centenars de militants més,
funda el Partit per la Independència -PI-, el 8
d’octubre de 1996. És Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona, Regidora de Comerç,
Consum i Turisme i presidenta de l’Institut
Municipal de Mercats. Presideix el Grup Municipal
Independentista, del qual depenen la Regidoria de
Drets Civils, l’Oficina per la No-Discriminació i el
Consell Municipal per la Convivència, Protecció i
Defensa dels Animals. És Vice-president del Partit
per la Independència.

Xavier Bosch i GarciaXavier Bosch i Garcia
Nascut a Barcelona, el 1962. Veí de Ciutat Vella.
Estudia Enginyeria Tècnica Agrícola a l’Escola
d’Agricultura de Barcelona. Fundador del Grup de
Grallers de Cardedeu i soci fundador de Radio
Televisió de Cardedeu. Cap del secretariat tècnic
de la Crida a la Solidaritat i del CIEMEN. Hi
coordina activitats com el Tren de les Nacions i
les campanyes d’ajut humanitari a Etiòpia i
Eritrea. Ingressa a ERC el 1987, on exerceix de
secretari tècnic, gerent i secretari d’organització.
És diputat al Parlament de Catalunya des del
1992. Juntament amb Àngel Colom i Pilar Rahola,
funda el Partit per la Independència, l’octubre de
1996. És membre de les comissions
parlamentàries de Política Social, Tercer Món,
d’Estudi de la Sida, d’Estudi sobre la violència
infantil, de l’intergrup «Pau al Sàhara», i
coordinador de l’intergrup «Kurdistan». President
de l’Associació de Diabètics de Catalunya. I
President del Consell Nacional del Partit per la
Independència.

Albert GonzàlezAlbert Gonzàlez
i Ordunai Orduna
Nascut a Barcelona, el
1955. Veí de Sants.
Llicenciat en Ciències
Químiques per l’Institut
Químic de Sarrià i màster
en Direcció i Administració
d’Empreses per ESADE.
Responsable de
màrqueting de diverses
multinacionals. Ingressa a
ERC a principis dels 80.
Cofundador del PI
l’octubre de 1996. Home
de confiança de Pilar
Rahola i membre del Grup
M u n i c i p a l
Independentista. Director
de Comerç i Consum de
l’Ajuntament de
Barcelona.

Albert Pubill i LaguardaAlbert Pubill i Laguarda
Nascut a Bellver de Cerdanya, el 1951.
Veí de Sant Andreu (carrer Camil Fabra).
Psicòleg. Mestre d’Educació Especial a
l’Escola Gavina (C. Fraga / Pons i
Gallarza), actualment en excedència.
Assessor de Pilar Rahola i membre del
Grup Municipal Independentista a
l’Ajuntament de Barcelona. Membre del
Consell Municipal de Convivència,
Defensa i Protecció dels Animals.


