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l nostre partit va
néixer d’una manera
traumàtica. Cansats
de patir una estra-

tègia de desgast, els nostres
companys Àngel Colom i
Pilar Rahola van decidir de
marxar d’Esquerra Republi-
cana i encapçalar un nou
projecte polític. De fet,
l’actuació agressiva dels
antics companys de partit
no va fer més que accelerar
la concreció d’una idea que
s’havia anat covant
lentament en la consciència
del millor independentisme:
que si no s’enarborava la
bandera de la sobirania nacional al bell
mig de l’espectre social, el país no
arribaria mai a la independència; que si la
priorització de les opcions d’esquerra
paralitzava la mobi-lització dels sectors
centrals, el país no arribaria mai a la
independència; que si hi havia una
«Esquerra Republicana», però no un
«Partit Québéquois», el país no arribaria
mai a la independència. Calia, doncs,
canviar d’estratègia i crear un partit nou.
I així va néixer, d’una escissió interna,
certament, però també d’una decisiva
intuïció de futur, El PARTIT PER LA
INDEPENDÈNCIA.

Quan nosaltres diem que es tracta d’un
«partit transversal» volem creure que
convocarà votants de les diverses
opcions polítiques actuals. Hi ha un vot
inde-pendentista captiu que s’expressa
ara en opcions autonomistes. Però el
model autonòmic cada vegada es
demostra més ineficaç per a salvaguardar
la identitat de Catalunya i per a satisfer

les necessitats de tots els seus habitants
i és, doncs, un model exhaurit com a
projecte de futur. Això, no tothom ho
descobreix alhora ni de la mateixa
manera; tanmateix, ja sia a través de la
manca d’una selecció nacional esportiva,
o d’una recaptació d’impostos que se’n va
absurdament fora del país, o d’uns
peatges d’autopista que nosaltres hem de
pagar més que els altres, o d’un haver de
dependre dels criteris de Madrid per
resoldre infraestrutures pròpies de
Catalunya. Cada dia som més els que
constatem la mentida del poder
autònomic i la necessitat de construir
un poder sobirà.

Donar el pas d’opcions autonomistes a
opcions independentistes no és cosa
fàcil; la inèrcia del passat i el
desconeixement del futur ens
immobilitza en el present. Cal un acte
positiu de lucidesa i de coratge per
ingressar en el nou escenari. Es tracta
d’avançar en les conquestes democrà-

tiques i fer valer que, al
costat dels drets dels
individus (àmpliament
reconeguts a la Constitució,
ni que sigui de manera
teòrica), hi ha els drets dels
pobles (siste-màticament
negats per la Constitució
amb la suposada existència
d’un «poble espanyol»
homogeni); aquest «poble
espanyol», certament
existeix als territoris penin-
sulars de parla castellana.
Constitueixen un tot
continu, cohesionat, amb
clara cons-ciència d’unitat
nacional i d’espanyolitat;

però fa aigües tan bon punt es travessen
les fronteres de Catalunya, Euskadi o
Galícia. Treballar per la recuperació de la
sobirania d’aquests pobles és un dret i un
deure de tots els demòcrates.

El Partit per la Independència creu, doncs,
que es nodrirà d’aquests nous
demòcrates conscients, avui dipersos
per altres partits, o a punt d’incorporar-
se, per la seva edat, als processos
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a poc temps que el
Parlament de Catalunya,
màxim dipositari de la

nostra sobirania, va aprovar una
nova llei per impulsar l’ús social
del català; li van donar suport el
80% dels nostres representants, i
van votar-hi en contra les dues
forces polítiques extremes: el
Partit Popular i Esquerra
Republicana; el simple fet
d’aquesta distribució de vots, ja
explica la saviesa i el tarannà del
nostre poble: un gran consens
social al centre, i una
discrepància amarga als dos
extrems, provocada per actituds
psicològiques, cíviques i polí-
tiques de naturalesa semblant. El
gruix central representava la
voluntat d’avançar en la
recuperació del català de manera
progressiva però segura, ateses
la composició social del nostre
poble i les fonts espanyo-
litzadores, tant de llengua com de
contingut, que constament
l’abeuren de forma massiva i
majoritària; als extrems, dues
forces sorrudes i intransigents,
que negaven obstinadament la
llei, aparentment per raons
contràries, però en el fons amb
resultats idèntics: les del Partit
Popular, que no volien el
creixement del català, i per això
combatien la nova llei, i les
d’Esquerra Republicana, que sí
volien el creixement del català,
però que, de fet, també negaven
la utilitat de la nova llei; quin
català normal de carrer, ens
preguntem nosaltres, si vol
aixecar un edifici de deu pisos, i
es pren la decisió per majoria
d’aixecar-ne ara el quart i el
cinquè, s’oposarà a aquesta
decisió perquè vol que també
s’aixequin el sisè i el setè?. No

creieu que un català normalet,
pillastre com és -per això hem
aguantat mil anys!-, acceptarà
amb tota la murrieria la voluntat
d’aixecar els pisos quart i cinquè,
perquè sap que després vindran
el sisè i setè?

Nosaltres, en canvi, els del Partit
per la Independència, demos-
trant una vegada més la
necessitat de fundar el nostre
partit, perquè la nostra
estratègia no és la d’Esquerra
Republicana, des del comen-
çament vam tenir molt clar que
donaríem suport a la nova llei del

català, perquè amb ella podrem
aixecar els pisos quart i cinquè
de la nostra llengua, i després,
encara amb els braços
arremangats, estarem en millors
condicions per continuar amb els
pisos sisè i setè. És una qüestió
de sentit pràtic -i potser, també,
de sentit comú-. I és així com
nosaltres ens trobem ara situats
al bell mig de l’arc parlamentari,
al costat dels companys que
representen el 80 % del nostre
poble, i a tots plegats els diem:
som-hi!

 Som-hi, catalano-parlants:
No deixem mai de parlar la
nostra llengua: sempre, arreu i

amb tothom. Català a tota hora i
català amb tothom: els nens, en
els jocs al pati de l’escola;  els
adolescents, a l’hora dels pri-
mers amors; els joves, en les
converses amb la colla, en les
cançons i en el ball, en les
lectures i en la informàtica, en els
esports i els cafès; els grans, a
les empreses, a les relacions
laborals, a les etiquetes, als rètols
de les botigues, en la lectura de la
premsa diària...

 Som-hi, castellano-parlants:
És la vostra hora. Sou vosaltres
que podeu donar el gran tomb i
salvar definitivament el futur de la
llengua comuna de tots els
ciutadans de Catalunya i dels
Països Catalans. Teniu al davant
la gran gesta històrica de salvar la
llengua d’aquest país, que
estimeu tant com nosaltres,
perquè també us acull igual que a
nosaltres.

Parlar català és un orgull. És
un acte de grandesa humana.
És un acte de futur per a
vosaltres i per als vostres
fills. És un acte de gran
cultura. És un acte de llibertat,
d’amor i d’igualtat. És un acte
que ens cohesiona a tots per
sempre, apartant
definitivament el fantasme de
l’enfrontament social -que
tanta gent de fora està
interessada a provocar-.

A més, parlar en català és
també una joia. Una «joia», en
el doble sentit de la paraula:
objecte de preu i bellesa, i
expressió d’alegria i felicitat.

Som-hi, doncs, tots plegats,
amb la «joia» comuna de la
llengua.
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 Crònica Política

L’Orgull de Parlar Català
Ignasi Pujades
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Sant Jordi, Diada per la Llengua
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Crida per a l’ús social de la llengua

 Crònica Política

isset anys després d’aquell
acte a favor de la llengua i
la cultura catalanes que va
tenir lloc al Paranimf de la

Universitat de Barcelona i que va donar
lloc al naixement de la CRIDA A LA
SOLIDARITAT, Àngel Colom i els
representants de diverses organitzacions
cíviques i culturals, el dia 18 de febrer
de 1998 i al mateix lloc, van haver de
fer una NOVA  CRIDA  a favor de
l’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ.

El text fundacional constata que la Llei
de Normalització Lingüística de 1983
ha suposat «un pas important», ja que ha
permès que el coneixement del català
es generalitzi per tot el país, però
també, que el seu ús social continua en
«una situació d’autèntica marginalitat»
en àmbits tan importants de la vida del
país com l’administració perifèrica de
l’Estat, l’administració de justícia, el
món audiovisual o el món socio-
econòmic; considera que la nova llei de
Política Lingüstica, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 30 de
desembre de 1997, «és, amb limitacions
que en el futur caldrà superar, una llei
que ha de permetre que l’ús social del
català es desenvolupi clarament,
superant l’actual situació de paràlisi»;
és per això, perquè la llei sigui «bona»

i ningú no faci «trampa», que fa una
«crida» als diversos sectors implicats:

. Crida al Govern per tal que
desenvolupi la llei de manera generosa
considerant el català a la mateixa alçada
que l’altra llengua oficial a Catalunya, i
posi els mitjans humans i econòmics
suficients per tal de fomentar l’ús social
del català en la direcció que la pròpia
llei preveu.

. Crida a l’administració de l’Estat
per tal que compleixi lleialment les
disposicions legals.

. Crida a l’adminstració de Justícia,
als Jutges i Magistrats, als Fiscals, als
secretaris judicials, i a tot el personal al
servei de l’administració de Justícia, per
tal que no obstrueixin el normal ús del
català.

. Crida als professionals del dret per
tal que utilitzin sense complexos les
disposicions de la Llei.

. Crida a les empreses de serveis
públics, a les entitats financeres i a les
companyies d’assegurances, per tal que
compleixin sense excuses les

disposicions de la Llei.

.Crida als empresaris catalans
per tal que sigui lleials amb els
consumidors catalans i ofereixin

les seves informacions generals,
documents de serveis i etiquetatges dels
seus productes, en la llengua pròpia del
país.

. Crida, en definitiva, al conjunt de
ciutadans de Catalunya per tal que
compleixin i facin complir la Llei,
perquè utilitzin la llengua catalana amb
normalitat, amb naturalitat, però també
amb orgull, conscients que aquesta, i no
altra, és la llengua pròpia del país i que,
com a patrimoni que ens caracteritza
com a nació, l’hem d’estimar, defensar
i potenciar.

S’adhereixen a aquesta crida:
Associació Cultural GRUP 2020,
Fundació CATALUNYA FUTUR,
Associació VIURE EN CATALÀ,
LLENGUA NACIONAL, Associació
EN DEFENSA DE L’ETIQUETATGE
EN CATALÀ, Plataforma pels
DOCUMENTS NOTARIALS EN
CATALÀ, Fundació PRESIDENT
MACIÀ, PARTIT PER LA
INDEPENDÈNCIA i ESTAT
CATALÀ.

D

...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...

- P- Per telèfon, al nostre contestador:er telèfon, 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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El pacte fiscal, el concert econòmic:
Una necessitat evident, una reivindicació justa

Albert Pubill i Laguarda

a unes poques setmanes, en la darrera
tramesa feta per la nostra Federació de
St. Andreu, us vàrem enviar un breu

dossier-resum sobre l’espoli fiscal que patim
les catalanes i els catalans. Segurament
molts i moltes de vosaltres l’heu llegit o
fullejat. Què en penseu?. És just que
Catalunya aporti a l’Estat una quantitat tan
important de diners, via impostos, que no
retornen? Una nació com la nostra, o una part
de la nació -el Principat de Catalunya- amb 6
milions d’habitants, pot permetre’s una sagnia
constant i crònica d’1 Bilió de pessetes l’any?.
Reequilibri territorial? Solidaritat? Simplement
espoli !!!. Amb unes taxes d’atur que superen
el promig de la Unió Europea, amb unes
bosses de pobresa i de marginalitat
importants, amb un «quart món» al nostre
interior insuficientment atès, amb un
desequilibri comarcal important, amb una
limitada capacitat econòmica per a competir
amb altres motors econòmics i industrials
d’Europa i d’arreu, no ens podem permetre,
no és just que ens forcin a lliurar 1 Bilió anual.
Menys encara quan Catalunya només rep
engrunes dels Fons Europeus -fons de
Cohesió, fons per al Desen-
volupament,...-.

Catalunya, cal dir-ho i
recordar-ho, és un contribuent
net a la Unió Europea, és a dir,
aporta més del que rep.
Talment com si fóssim
realment un país ric, com si
fóssim Holanda, per exemple.

Fou a l’inici dels anys noranta
que, des de l’independentis-
me, aleshores amb unes
altres sigles, començàrem a
denunciar l’espoli fiscal. Espoli
fiscal emmascarat, presentat,
maquillat, com a solidaritat.
Només des de l’independen-
tisme, tots sols, obrírem el

debat i evidenciàrem la injustícia. Recupe-
ràrem aspectes i criteris d’economistes i
d’alguns polítics -Ramon Trias Fargas, per
exemple- que anys enrera, des dels inicis dels
vuitanta, ja havien obert el tema.

Amb modèstia podem dir que no inventàrem
res, que no descobrírem res, simplement vam
recollir algunes aportacions fetes anterior-
ment i les elevàrem a categoria política, les
incorporàrem plenament al discurs i a la
pràctica polítiques. Avui, després de set o vuit
anys de solitud, el debat, la reivindicació s’ha
generalitzat. Certament les alternatives i les
propostes són diverses i diferents les anàlisis,
però ja ningú, cap partit polític -bé, menys el
PP-, gosa negar l’evidència, gosa seguir
«fugint d’estudi».

Després d’uns anys de pedaços, de solucions
parcials, insuficients i errònies, cal endegar un
procés ample, transversal, cívic i polític, que
forci la història i el present, que ens situï en
una posició favorable per aconseguir el
Concert Econòmic, o el Pacte Fiscal, tant se
val el nom. Cal aconseguir un nivell de

sobirania econòmica que ens
permeti de reequilibrar el
territori, atendre el nostre
quart món, dinamitzar la
indústria per atacar l’atur,
invertir en ensenyament,
construir les infrastructures
pendents, eliminar els
peatges de les autopistes,
preservar el medi ambient,
exercir lliurement la
solidaritat i la cooperació.

La solidaritat interna i externa
només es pot construir des
de la llibertat, des de la
independència, mai amb les
mans lligades, mai des de la
submissió, mai sense
llibertat.

F
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«Flashos» sobre l’espoli fiscal
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l dia primer de desembre va
haver-hi un acte molt
emotiu al Centre Cívic de
Sant Andreu: davant de tots

els caps dels partits polítics,
d’alguns representants d’entitats
cíviques i d’un nombre suficient de
veïns, es va constituir la secció
andreuenca de l’Associació Cata-
lana d’Amics del Poble Sahraui,
batejada molt encertadament amb el
nom de «Sahandreu», ja que en
aquest cas el nom certament fa la
cosa.

L’acte, efectivament, no feia més
que institucionalitzar la «fusió» que
s’havia produït durant l’estiu
anterior entre el districte de Sant
Andreu i el poble del Sàhara, quan
un grup de famílies dels nostres
barris van acollir onze nens i nenes
sahrauis a casa seva, en una
espècie de noves i revolucionàries
colònies estivals de solidaritat.

Però com que el desembre vinent
s’ha de celebrar el transcendental
referèndum sobre el futur del poble

sahraui  -que Franco havia promès
quan el va descolonitzar, però que
després oblidà descaradament,
lliurant el Sàhara al Marroc,
convertint-lo novament en colònia-,
l’esmentada reunió fundacional del
«Sahandreu» va esdevenir un acte
polític amb una forta càrrega de
futur.

Va parlar-hi el delegat del Front
Polisari a Catalunya que, amb pa-
raula ferma, incisiva i intel·ligent, va
anar exposant una per una totes les
raons que asseguren la constitució
del nou Estat de la República Àrab
Sahraui Democràtica el proper
desembre, sempre que el re-
ferèndum es celebri segons les
bases pactades...

Però també van parlar-hi tots els
caps dels partits polítics del barri,
els més grandets dels quals vam
anar recordant amb emoció les
manifestacions al carrer a favor de
l’autodeterminació del Sàhara, ara
fa vint-i-cinc anys, frec a frec amb
les manifestacions convocades per

ajudar a enterrar el franquisme -
almenys, «espiritualment»-.

Tanmateix, la cosa més extraordi-
nària i entendridora d’aquesta
important reunió va ser escoltar els
caps de tots els partits polítics
sense excepció -inclús, fixeu-vos-hi
bé, l’il·lustre representant del PSC-
PSOE i el no menys il·lustre
representant del PP (E)- com es
pronunciaven a favor de
l’AUTODETERMINACIÓ.........DEL
SÀHARA ! ; sí, tal com sona, un per
un i amb tota claredat, amb un
posat perfecte d’adorable innocèn-
cia, sense que se’ls enrojolés gens
ni mica la cara, a favor de
l’AUTODETERMINACIÓ.........DEL
SÀHARA ... !!!

No cal dir que nosaltres, els del
Partit per la Independència -que per
cert  érem la representació més
nombrosa de la sala-, davant
d’aquella agradable i inesperada
expansió política, vam sortir
fondament emocionats i recon-
fortats de la reunió.

 Crònica Política

«Sahandreu», amb sorpresa...
Ignasi Pujades

E

Tot seguit recollim, d’entre moltes,  unes quantes dades econòmiques demostratives de la gravíssima situació
d’ESPOLI FISCAL que pateix el nostre país.

Si esteu interessats en rebre un informe econòmic molt més complet, demaneu-nos-el
tot contactant amb nosaltres per qualsevo mitjà, o recolliu-lo al nostre local.
També el podeu consultar per Internet, accedint a la pàgina de la nostra WEB:
http://members.tripod.com/~sant_andreu/economic.htm

EL PREU DE L’AIGUA:
Barcelona 211 pts/m3
Sevilla 105 pts/m3
Cadis   75 pts/m3
Jaén   39 pts/m3

FONS EUROPEUS  (PTS/HAB):
Catalunya 38.875
País Valencià 42.126
Illes Balears 23.109

Andalusia 136.860
Galícia 62.600
Madrid 17.491
Castella-La Manxa 231.401
Castella-Lleó 149.859
Cantàbria 59.023
Extremadura 232.935

Mitjana Estat Espanyol 92.905

INFRAESTRUCTURES - QUILÒMETRES D’AUTOPISTA PÚBLICA:

Km Totals Trams de PEATGE

Catalunya       932 Km 706 Km  !!!
Andalusia > 1000 Km    93 Km  (Sevilla-Cadis)
Madrid >   500 Km    12 Km  (Pt. Guadarrama)

«Catalunya és QUATRE
VEGADES SOLIDÀRIA:

paga més, rep menys, té un
finançament inferior  i és

contribuent net  a Europa»

«Ser ciutadà de Catalunya,
vol dir pagar molt més i

rebre molt menys»
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Conèixer el barri i les necessitats de la gent que hi viu, i poder acostar-les a l’Administració, és una tascaConèixer el barri i les necessitats de la gent que hi viu, i poder acostar-les a l’Administració, és una tasca
important que volem realitzar per tal d’ajudar a corregir els desequilibris socials que hi ha a la nostra ciutat.important que volem realitzar per tal d’ajudar a corregir els desequilibris socials que hi ha a la nostra ciutat.

Podem dir sense por d’errar que les AA.VV. dels nostres barris són i han de ser un dels protagonistes -Podem dir sense por d’errar que les AA.VV. dels nostres barris són i han de ser un dels protagonistes -
interlocutors idonis- del moviment social a la ciutat, una d’aquelles institucions que posen al nostre abast lainterlocutors idonis- del moviment social a la ciutat, una d’aquelles institucions que posen al nostre abast la
possibilitat de conèixer el sentiment col·lectiu de cada barri.possibilitat de conèixer el sentiment col·lectiu de cada barri.

És per això que continuem amb les entrevistes que vàrem encetar al nostre primer número. Ara ha estat l’horaÉs per això que continuem amb les entrevistes que vàrem encetar al nostre primer número. Ara ha estat l’hora
de  l’AMEC, l’Associació de Veïns del «Meridiano Cero»de  l’AMEC, l’Associació de Veïns del «Meridiano Cero»

Les Associacions de Veïns
Anna M. Pagès i Cirera

eguint la línia de presentar, també per dins, les
AA.VV. del nostre barri, ens acostem avui al C.
Portugal s/n, on es troba la seu de l’AA.VV.
Meridiano Cero, AMEC; si bé es tracta d’una
Associació «no federada», per a nosaltres poseeix
les mateixes qualitats que qualsevol altra que

treballi a favor dels veïns; cal destacar que l’AMEC és una
Associació atípica, ja que no abraça un barri, sinó un
complex de vivendes, que és el que es troba al voltant
dels carrers Dublin, Pegàs, Portugal, Torroella de Montgrí
i Av. Meridiana.

El seu recentment anomenat president, senyor F. Josep
Subias, ens en parla...

«Fa ja molt de temps, corria l’any 1978, que els
veïns del grup residencial «Meridiano Cero» -a
causa d’un conjunt de problemes que ningú no
ens ajudava a resoldre- ens vam decidir a formar
una comissió per tal de cercar-hi remei. Aquella
comissió durà poc temps, però se’n creà una de
nova... i encara una altra, i així,  fins que va nèixer,
després de molts entrebancs, el que avui és
l’AMEC; el propassat 22 de novembre, coincidint
amb la Festa Major de La Sagrera, vam celebrar el
sisè aniversari d’una tasca constant i
engrescadora d’un grup de veïns a favor dels
altres veïns.»

Actualment l’AMEC compta amb 850 socis i, a més dels
òrgans habituals de gestió en aquesta mena
d’organitzacions, hi jugen un paper molt destacat els
Delegats.

«Tenim un Delegat per escala, i això ens permet
recollir amb puntualitat els afanys i preocupacions
de qualsevol veí.»

Un altre vehicle de comunicació amb els associats és el
Butlletí trimestral, un òrgan obert a qualsevol
col·laboració; amb l’interés de fer arribar les iniciatives al
teixit social del barris del voltant, també participen en la
revista «Guinardó», que recull les inquietuds dels veïns
d’Horta i del Congrés, amb una tirada de 12.000
exemplars.

Tres eixos conformen els objectius de l’AMEC: mantenir i
augmentar la qualitat de vida dels veïns; col·laborar amb
les entitats públiques i cíviques que afavoreixin la

convivència i ajudin a treballar a favor del punt primer; i,
sobretot, estar oberts a tothom que hi vulgui participar o
bé vulgui fer-los participar en el projecte «El millor per a
la nostra ciutat», mantenint sempre la pròpia identitat.

«La nostra trajectòria és prou coneguda de
tothom; ens hem preocupat de millorar el nostre
entorn, la seguretat dels nostres carrers, l’estat de
les nostres viviendes i, fins i tot, hem aconseguit
que finalment la nostra plaça, associada sempre al
nom d’una gran superfície, tingui el seu nom
propi: «La Plaça de la Tolerància».

- Sr. Subias, què passa amb al Federació de l’Assossiació
de Veïns de Barcelona (FAVAB). Per què no en formen
part?

- Aquesta és una de les assignatures pendents de
la nostra Associació...; per a poder-nos-hi federar
cal comptar, com a condició indispensable, amb el
suport de la meitat més un de la resta
d’Associacions de Veïns de Barcelona;
malaurada-ment encara n’hi ha algunes que ens el
neguen; penso que és una actitud no gaire
democràtica. No obstant això, les relacions amb la
FAVB són cordials, assistim com oients a les
reunions i estem segurs que aquesta situació no
es perllongarà gaire més.

- L’objetiu més proper?

- La inauguració, al C. Torroella de Montgrí, del
nostre local social, que reunirà les condicions
necessàries per a poder treballar millor i, al mateix
temps, donar més protagonisme a cada una de les
vocalies així com crear-ne de noves: les de la
Dona, Tercera Edat, Joventut, Esports, Teatre i
Esbarjo...

- Ho esperem tots amb una gran il·lusió ! Quan aquest
escrit vegi la llum, tal vegada aquest desig serà ja una
realitat i, per tant, des d’aquí us volem felicitar per la
vostra perseverança i desitjar-vos un bon camí en la nova
etapa que enceteu. Endavant !!!

Ah!, I quan l’AMEC es dirà «Associació de Veïns Meridià
Zero», en català? No seria una bona ocasió ara, amb la
nova etapa que s’inicia amb el nou local...?

 Crònica del Districte

L’AMEC:  Una Associació Atípica
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La Presó de La Trinitat:
Els veïns continuen esperant
Aviat faltarà un any per a les properes eleccions
municipals i quasi res no s’ha fet relacionat amb el
desmantellament de la presó de la Trinitat. Certament
hi ha idees, propostes, projectes, però tot roman com
sempre. I els veïns segueixen esperant.

El Govern de la Ciutat, l'Ajuntament, ha intentat obrir
el tema diverses vegades, ha proposat noves
ubicacions per a la Presó de Preventius, que és l'única
presó que ha de tenir Barrcelona, s'ha avingut a oferir
terrenys, però tot segueix igual.

Cal saber que els afers penitenciaris són, lògicament,
competència de la Generalitat de Catalunya, del
Departament de Justícia bàsicament, de la Consellera
Núria de Gispert, i no de l'Ajuntament, que només pot
intervenir-hi en tant que corporació local en allò que fa
referència a l'oferta de terrenys i en la negociació per
a la ubicació del nou centre. L'Ajuntament depèn
totalment de la Generalitat.

D’aquí a  pocs mesos, sinó s'ha desbloquejat el tema,
cosa que dubtem, tornarem a sentir propostes i
promeses dels actuals responsables de la Generalitat
i, en el millor dels casos, haurem perdut quatre anys
en prendre unes decisions que fa molts anys que els
ciutadans reclamem.

Caldrà no perdre la memòria de promeses
incomplertes i relativitzar els cants de sirena i les
bones paraules que, de ben segur, escoltarem. Entre
altres coses perquè, un dia o altre segur que treuran la
presó, però el temps passa i les promeses s'han
d'acomplir.

La Trinitat Vella, al costat d'un riu Besos regenerat,
recuperat com a zona de lleure i d'esbarjo, i com a
parc fluvial urbà, ha de ser una porta d'entrada a
Barcelona que millori la qualitat de vida, els
equipaments, els serveis i l'oferta d'habitatges
assequibles als que allà hi viuen i als que hi vulguin
anar a viure.

El manteniment de la Rambla
de Fabra i Puig

Costà molt recuperar un dels eixos vitals d'un dels nostre
barris com és el Passeig de Fabra i Puig -la Rambla, pels
andreuencs-. Reivindicacions, mobilitzacions i lluites de
les veïnes i veïns, aconseguiren de recuperar allò que ja
havia estat fins que als primers anys seixanta, de cop i
volta, ràpidament, ens la robaren. Molts anys vàrem viure
amb una via ràpida, semblant al cas de la Meridiana, que
aïllava i despersonalitzava el nostre barri. La recuperació,
però, es va veure complementada amb l'obertura del
passeig de l'Onze de Setembre, perllongació natural de la
Rambla. No només vàrem tornar a tenir un passeig sinó
que el tinguérem més llarg.

Ara bé, després de poc més de tres anys d'haver-se
inaugurat es comencen a manifestar unes deficiències que
cal corregir i que poc a poc malmeten una obra cívica, de
qualitat i plenament encertada. Qualsevol ciutadà o
ciutadana que passi per Fabra i Puig comprovarà que hi ha
força lloses trencades o que es mouen, en haver perdut
l'adherència al terra. El Govern del nostre Disctricte ha de
prendre les mesures adients per reparar els desperfectes i
evitar l'inici del que podria ser un procés de degradació
d'aquest espai del barri. Tanmateix, i seguint l'exemple del
passeig de l'Onze de setembre, creiem que seria oportuna
la instal.lació de jardineres a les cruïlles interiors per tal de
defensar la zona peatonal del mal ús que en poden fer
certs conductors, així com fer-la més agradable al passeig
i l'esbarjo.

No és massa feina ni suposa molts diners. Simplement és
una qüestió de qualitat del barri i de responsabilitat
municipal.

La nova Meridiana reunifica el Districte
A la dècada dels anys seixanta es decidí obrir l'avinguda Meridiana des de la plaça de les Glòries Catalanes, aleshores
només Glòries, fins la sortida de Barcelona. Aquella obra responia a unes necessitats originades en l'augment
espectacular del parc automobilístic i, en conseqüència, de la circulació, producte del boom econòmic que s'inicià en
aquells anys.

Fou una obra, doncs, que volia donar resposta a unes necessitats, però que, en solucionar un problema, en va crear
de nous tant o més greus: va dividir pel mig barris sencers i va crear una frontera al seu interior. El Clot, Navas i La
Sagrera en foren els més afectats. La Meridiana ha actuat al llarg del temps com una barrera que dificultava la
permeabilitat entre les dues voreres, entre les dues parts dels barris seccionats. Malgrat els ponts elevats que s'hi
construiren, la divisió afectà negativament la vida interior dels barris, les relacions, els llocs de trobada, el teixit
associatiu, la pròpia identitat i el sentit de pertinença.

Feliçment, aquests darrers dies, s'han acabat les obres de reconversió d'aquella frontera interior, tot convertint-la en
un espaiós boulevard d'amples voreres que conviden a caminar i, fins i tot, a passejar amb prou comoditat, i que
permeten anar d'una a l'altra vorera pels nombrosos passos de vianants, el que ha d'afavorir, després de més de trenta
anys, el retrobament.

Volem manifestar, en aquest sentit, la nostra satisfacció pel canvi, per les obres endegades i acabades i per la millora.
Una satisfacció pròpia i compartida amb la resta de forces polítiques que des de la responsabilitat del Govern de la
Ciutat ens pertoca. És una alegria que com a membres de l'Ajuntament de Barcelona i ciutadans del districte de Sant
Andreu ens satisfà plenament.

Vida dels
Barris Albert Pubill
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l nostre districte, el carrer que
comença a Concepció Arenal
i acaba a la Plaça d'Orfila
després d'haver travessat el

carrer Gran, la gent que va nèixer per
aquells contorns o que s'hi han fet
grans, encara avui li diuen «La
Reforma»; és un carrer més ample,
que va de Ponent a Llevant, i que mor
fregant l'Ajuntament de la Barriada,
acollint-hi, fins a l'esplèndida
rehabilitació actual, la Biblioteca
Municipal «IGNASI IGLESIAS».

I d’aquest nom, com quasi sempre, la
veu populr en té una explicació, ja
que sembla que en aquest carrer, en
ser annexionat el poble de Sant
Andreu a la ciutat de Barcelona,
anava a començar la quadrícula
planejada pel gran urbanista Ildefons
Cerdà; s’hi enderrocaren filades de
cases velles, s'hi eixamplà la via pels
carruatges, s’hi plantaren arbres a les
dues voreres... Evidentment: fou «La
Reforma»!

Després de l'època que les obres
capgiraren el carrer, renovant-lo i
modernitzant-lo, van batejar-lo amb
el nom de l'eximi músic, compositor
i pianista barceloní, Joaquim
MALATS.

Fou un destacat deixeble del mestre
Joan B. PUJOL a l'Escola Municipal
de Música de Barcelona, avui
transformada en Conservatori.
MALATS sorprengué tots els
melòmans d'aleshores pel seu
extraordinari virtuosisme davant el
teclat, despertant sempre una gran
admiració en tots els auditoris on
actuava.

Tant és així, que el 1886 va guanyar
una beca per ampliar els seus
estudis al Conservatori de Música de
París, on brillantment va guanyar el
primer Premi. També, el 1903, entre
tots els pianistes concursants
finalistes de concursos procedents
d'arreu del món que acudiren a la
capital francesa, es va adjudicar el
Premi més preuat d’aquella  època:
ni més ni menys que el Dièmer.

Amb la fama guanyada a força de
sentiment, habilitat i estudi, va ésser

contractat per les Sales de Concerts
més prestigioses d’Europa. Hi
recollia èxits tan extraordinaris que
els empresaris musicals nord-
americans se'l van disputar per
portar-lo als auditoris més
prestigiosos dels Estats Units.

Durant la seva «tournée» per
Amèrica del Nord, estrenà una gran
part de l'obra d'Isaac ALBÉNIZ,
Iberia; però és que, a més, va
composar també tota una «suite» per
a gran orquestra, un trio per a piano,
violí i violoncel, i tota una llarga
diversitat d'obres, gairebé totes per a
piano, com masurques, danses,
serenates, així com la seva cèlebre
Babillage i el famós Vals Caprice.

En breus línies, però amb força més
lletres que a l'epitafi de la placa del
seu carrer, on hi diu, lacònicament:
«Músic», el transeünt que ara passi i
se’l miri, si abans ens ha llegit, ja
tindrà una petita idea de qui era i què
va fer l'extraordinari compositor i
pianista, glòria de la música catalana,
que és deia Joaquim MALATS i
MIARONS.

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

Josep Garriga i Serra

Per satisfer la curiositat de molts ciutadans que, fins ara, contemplaven el nomenclàtor dels  nostres carrers, a voltes sense saber
ben  bé de què ni de qui es tracta, continuem el nostre cicle dedicat als personatges als qui els ha estat dedicat un carrer al nostre
districte.

Volem agrair-vos, també, la bona acceptació que va tenir l’article del nostre primer número, dedicat al Dr. Santponç.

El Partit per la Independència desitjaria que el paper que teniu a les mans us servís d’informació i, si el voleu per col·leccionar,
millor que millor. Perquè creiem que si un País té la necessitat de sobreviure i progressar, no pot ignorar la seva història com si
patís d’amnèsia. Les persones conscients volem saber d’on venim, què fem, on volem anar. Interessa saber qui eren i qué van fer
els prohoms que ens han precedit. Si l’Ajuntament ha distingit amb el seu nom alguns dels nostres carrers, serà per algun motiu.
Segurament perquè serveixin d’exemple a les actuals i futures generacions.

Avui toca... JOAQUIM MALATS i MIARONS
(Barcelona 1872 - 1912)  Músic, Compositor i Pianista

Si no coneixeu prou bé el centre de Sant Andreu, recordeu que el carrer Malats uneix la
Meridiana amb la Plaça d’Orfila, tot just al cor del nostre barri...

A

 Crònica del Districte

Visiteu-nos, us esperem !!!
al nostre local:  C. del Roine núm 23, baixos
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Albert Pubill i Laguarda

 Comentaris d’Actualitat

Aquí fem unes reflexions sobre temes locals, nacionals i internacionals, que hem considerat importants i que,
alhora, potser no han estat prou aprofundits en el seu tractament a d’altres mitjans de comunicació.

Pilar Rahola defensa la
independència de Catalunya a

l’Assemblea «Nacional» Francesa

El proppassat 13 de gener, i dins d’un
cicle de conferències organitzades per
l’Assemblea «Nacional» Francesa, Pilar
Rahola, en tant que diputada del Partit
per la Independència, va pronunciar una
conferència en què va defensar el dret i
la necessitat de la independència per a
Catalunya.

A aquest cicle també hi van ser convidats, un eurodiputat de
l’Scotish National Party, un representant d’Eusko Alkartasuna
i un responsable de la Union Valdotaine (Val d’Aosta -regió
francòfona dins l’actual estat italià-).

Amb un discurs brillant, progressista i desacomplexat va fer
una clara i contundent defensa dels nostres drets nacionals,
emmarcada dins d’una concepció d’Europa que s’ha de
construir sobre la base de les nacions i no sobre la jacobina o
monàrquica concepció dels estats-nació.

Fou un fet històric. Per primera vegada una independentista,
representant de Catalunya en tant que diputada i de
l’Ajuntament de Barcelona en tant que tinent d’alcalde, va
intervenir en aquella Càmera. Un fet històric que,
malauradament, va ser escassament reflectit en els mitjans de
comunicació -premsa, ràdio i TV- del nostre país. Un exemple
més del control que pateix la premsa i de l’autoodi que, talment
com una malaltia, seguim patint els catalans.

NOTA : si teniu interès en llegir el discurs, ens el podeu
demanar trucant al nostre telèfon (93 346 60 53) o a través
del nostre Fax (93 346 25 67). Us el farem arribar tan aviat
com ens sigui possible.

La Sagrera es mobilitza en defensa de
l’Àlex Choni, detingut a Guinea

Àlex Choni, resident a la nostra cuitat des de fa més de 10
anys, va ser detingut el 21 de gener passat al seu país
d’origen, Guinea, mentre hi feia un viatge per visitar els seus
familiars. L’han acusat de  conspirar i atemptar  contra el
Govern guineà.

El més preocupant del cas és que, per les pèssimes
condicions penitenciàries del país, l’Àlex està greument malalt
(podria estar patint pal·ludisme i reuma agut), i les pers-
pectives de solució ràpida d’aquest absurd malentès no
semblen ser gaire falagueres. Cal considerar que la presó on
l’han tancat és, possiblement, una de les pitjors de tot el
continent africà.

Però els veïns i amics de l’Àlex no
s’han quedat pas creuats de braços.
S’han organitzat per pressionar els
governs català i espanyol,
l’Ajuntament del Districte, les
ambaixades, Amnistia internacional i
tothom qui han cregut que podia
posar remei a aquesta situació.

Ja hi ha hagut vàries manifestacions
multitudinàries a la plaça dels
Jardins d’Elx, i s’ha empaperat el
Districte amb cartells amb la
inscripció Salvem l’Àlex.

La Regidiria de Drets Civils de l’Ajuntament de la ciutat, també
ha mirat de fer els tràmits al seu abast per tal d’accelerar un
resultat positiu.

Desitgem que ben aviat l’Àlex torni a ser aquí o, almenys, hagi
estat alliberat d’aquesta detenció sense sentit que mai no
s’hauria d’haver produït.

Activitats del Districte per a tot el País:
El Còmic de la Independència

a fa tremps, se’ns va acudir d’editar un còmic, amb una història
jove, divertida i actual, que exposés de manera ben
entenedora el projecte del Partit per la Independència per al
nostre país.

Ens hi posàrem. Tothom hi va col·laborar i, finalment, el resultat de
l’esforç va veure la llum, en forma d’acurat còmic, on dos nois joves,
que es troben casualment, treuen a tomb el tema de la independència
de Catalunya i aleshores n’hi ha un que...

Ui !!! Ja us l’estàvem avançant. Val més
que el llegiu vosaltres mateixos,
perquè s’ho val, de debò.
Si encara no el teniu, el podeu acon-Si encara no el teniu, el podeu acon-
seguir al nostre local.seguir al nostre local.

Preu: 500 ptes.

J

Àlex Choni
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El Consell Municipal de «Convivència,
Defensa i Protecció dels Animals»,

 de l’Ajuntament de Barcelona,
 ha iniciat la feina

Després de més d’un any de reunions i projectes, el Plenari de
l’Ajuntament del mes de setembre va aprovar, a proposta del
nostre Grup Municipal, la creació d’aquest Consell. Consell
Municipal que, com tots els altres, i seguint les normatives,
esdevé un fòrum de debat i de co-participació entre la
representació política municipal, els seus àmbits, els tècnics, i
les associacions de defensa i protecció dels animals. Consell
sense poder de decisió però amb la capacitat d’opinar, de fer
suggerències i d’elaborar propostes que hauran de ser
assumides i refrendades per les regidories respectives i, en el
seu cas, pel Plenari de l’Ajuntament.

S’han fet ja dues sessions del Consell i s’han concretat un
seguit de tasques a curt, mig i llarg termini, amb l’objectiu que el
nostre Ajuntament reconegui obertament i amb valentia un fet
evident, fins ara obviat i amb poc o nul sentit de responsabilitat:
la presència a la nostra ciutat d’uns 140.000 gossos, a les
nostres llars o abandonats, i una quantitat difícil de
comptabilitzar de gats. Tanmateix l’objecte d’aquest Consell no
es limita als animals de companyia, s’estén a tots els animals de
la ciutat, a tots aquells que conformen la biodiversitat urbana.
Permetre els desplaçaments amb animals de companyia en els
transports públics -amb una regulació adequada-, endegar
campanyes d’adopció, identificació, esterilització i
desparasitació dels animals, afrontar la imprescindible
reconversió de la gossera municipal -coneguda com a centre de
Zoonosi- en un centre d’acollida i de promoció d’adopcions,
preparar una Declaració Municipal en defensa dels animals,
elaborar un estudi analític, extens i rigorós, sobre l’estat actual
de la ciutat en aquests temes -presentat en forma de Llibre
Blanc de la Biodiversitat a Barcelona-, actualitzar el cens
d’animals de companyia, reformar i adequar les Ordenances
Municipals específiques,... són alguns dels temes abordats i
sobre els què s’està treballant.

Barcelona, en definitiva, ha de reconèixer i regular la presència
dels animals a la ciutat i treballar en la cultura de la convivència
ciutadana, i en la defensa dels éssers vius que conviuen amb
nosaltres.

Noves inversions en Biblioteques

Ha estat aprovat el nou Pla de Biblioteques de l’Ajuntament. Al
nostre Districte, es farà una inversió per al trasllat de la Biblio-
teca Ignasi Iglesias a Can Fabra, i es continuarà la construcció
de les noves instal·lacions del Congrés. Malgrat estar aprova-
des, encara no hi ha pressupost per a les de La Trinitat Vella i
El Bon Pastor/Baró de Viver. Essent una equipament que
considerem urgent, nosaltres proposem que la Biblioteca de la
Trinitat Vella es situï als terrenys que deixarà lliure l’actual
presó, quan sigui eliminada. Transitòriament, es podria habilitar
un local provisional mentre s’enderroca la presó.

NOM LOCALITZACIÓ ACTUACIÓ PERÍODE
Ignasi Iglesias Can Fabra Trasllat 1999-2003
Congrés C. Garcilaso Construcció 1996-1999
Trinitat Vella No Determ. Construcció 1999-2003
La Maquinista Bon Pastor Construcció 2003-2007

Podria ser un conte, però és veritat...
L’Ajuntament d’Edimburg atorga el
premi literari en llengua anglesa a

l’obra Contra Escòcia

Una notícia com aquesta, en cas que fos certa, sens dubte que
provocaria sorpresa i incredulitat en els catalans que la llegissin.
En tot cas la qüestió, la interrogació que ens podríem fer és si
resultaria versemblant, comprensible, explicable, un fet com
aquest. Podria el poble escocès, a través de les seves
institucions, premiar un llibre d’assaig, no ja amb aquest títol
-sembla que en màrketing tot s’hi val- sinó, i sobretot, amb el
seu contingut?. Perquè, i cal dir-ho, no ens hem enlluernat
veient la portada, ens hem sotragat llegint-ne el contingut. Cal
dir que l’hem llegit, no fos cas que se’ns confongués amb la
munió de polítics i opinadors, intel·lectuals o no, que parlen
sense haver-ho fet.

No ens referim, evidentment, a un llibre que no existeix. Ens
referim al nostrat Premi Ciutat de Barcelona en literatura
castellana «Contra Catalunya». No és la nostra intenció fer-ne
propaganda, contribuir a la seva divulgació: els mecanismes
d’autoregulació del mercat ja faran la feina que els pertoca, però
cal llegir-lo per saber el que s’hi diu, el que s’hi defensa.
Podríem transcriure algunes afirmacions que s’hi fan, però,
evidentment, fàcilment, massa fàcilment, seríem titllats de de-
magogs, de treure-les de context. Recomanem, doncs, llegir-lo.

Com és possible, quins mecanismes socials, polítics, ideològics
i, també, psicològics, per què no?, possibiliten que en una nació
no-resolta, espoliada, exemple de convivència i d’integració al
llarg de la història, no sempre fàcil per ambdues parts,
perseguida en la seva llengua, coartada en les seves iniciatives
i en la seva creativitat, es generin discursos com el que se’ns hi
ofereix?.

No és la nostra intenció, en aquest article de reflexió i denúncia,
aprofundir en els engranatges municipals, i en els seus gestors,
que possibiliten l’atorgament d’un premi de la Ciutat, és a dir,
dels ciutadans i ciutadanes, a un assaig connotat
ideològicament, segons la pròpia acta del jurat, i sense
esmentar-hi els valors literaris que suposadament té, segons les
bases per l’atorgament dels guardons.

Lamentable, trist, feixuc, prepotent, insultant i, també, de mal
gust. Cal que ens tornem a preguntar com és possible que, a les
acaballes del segle XX, amb tota la llibertat que hem estat
capaços d’assolir en el món occidental, encara cavalquin els
genets de la intolerància camuflada de democràtica, de la
prepotència i modernitat jacobina, del despotisme il·lustrat, que
sempre ens ha de veure com a perillosos, reaccionaris,
segregadors, «fenicis», quan simplement reclamem el dret a
ser, el dret a existir, el dret a esdevenir un poble lliure envoltat
d’altres pobles lliures? Nosaltres, els catalans, que simplement
hem après a defensar-nos amb la raó i la convivència?

ANNEX: Com a Grup Municipal Independentista,
entenem que el Jurat del Premi Ciutat de Barcelona en
llengua castellana, no ha respectat les Bases que
definien la seva responsabilitat i a les quals es devien.

D’altra banda, el Ple del nostre Ajuntament no pot fer una
interpretació «partidista» de les seves competències i
responsabilitats, en equiparar arbitràriament el procediment de
la RATIFICACIÓ amb el de l’ASSABENTAMENT. Assabentar-
se d’un fet no equival a ratificar-lo. És aquest fet, precisament,
el que com a Grup Municipal hem impugnat. Els drets i les
responsabilitats dels regidors, de qualsevol regidor o regidora,
són el fonament de la democràcia municipal.

 Comentaris d’Actualitat
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En Colom i la Rahola:

Si l’un corre, l’altra vola...

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

Els Sopars del Carrer del Roine
El Dret a Morir Dignament

Ignasi Pujades

part de la broma que
representa que el primer
sopar-debat d’un partit que
acaba de néixer es digui: el

dret a morir dignament, ens feia una
mica de «cosa» que la primera
invitació a participar als sopars del
carrer Roine versés precisament
sobre un tema que, siguem francs, no
agrada a ningú de pensar: la mort, la
pròpia mort, la meva mort.

Però el temor que el terror a la mort
fes desistir els nostres convidats de
venir al nostre sopar, no tenia
fonament: totes les taules del nostre
casal, acollidor com n’hi ha pocs,
estaven plenes amb gent de totes les
edats, que durant dues hores ben
bones, vàren seguir amb interès
l’exposició dels ponents.

Val a dir que els dos guies del sopar-
debat: el Dr. Josep Arnau, vocal de
l’«Associació per al Dret a Morir

Dignament», i el nostre veí, il·lustre
per tants conceptes, Josep Martínez
de Foix, explicaren el tema amb tanta
riquesa de detalls i, sobretot, amb
tanta convicció i sentit de la
complementaritat que, poc a poc,
vam anar perdent-li el «respecte» i
començàrem a parlar-ne amb tota
llibertat, tant homes com dones,  tant
joves com octogenaris -que també
n’hi havia algun-.

Quan dic sentit de la complemen-
taritat, vull dir que el Dr. Arnau, més
jove, més tècnic, un home extra-
ordinàriament senzill, ens va anar
exposant detall per detall el sentit de
l’enunciat del tema: «el dret a morir
dignament», i la seva concreció
pràctica: «el Testament Vital»; men-
tre que l’incommensurable Martínez
de Foix, «des del cim dels anys» -
com diria Martí i Pol-, amb la seva
paraula sàvia, enriquida per tants
anys de pensar, estudiar, estimar i

treballar, i, a més, tot barrejat i paït en
un cor i en un cap privilegiats, ens va
anar comunicant les seves
conviccions al respecte -absoluta-
ment favorables a diposar lliurement
de la nostra mort, com ho hem
d’haver fet de la nostra vida-, de tal
manera que, a mesura que ell
parlava, sentíem que el nostre cor
bullia...

Un bon primer «Sopar del carrer del
Roine», doncs, que serà seguit
d’altres. Començant pel següent, que
també promet ser molt sucós, tant pel
tema «Catalunya davant del psi-
còleg: L’inconscient col·lectiu»
com pels ponents -coneguts per
moltes persones gràcies al seu
prestigi professional i a la seva
presència a la televisió i d’altres
mitjans de comunicació-.

Vegeu, si no, l’anunci que us adjun-
tem amb aquest butlletí.

A

 El nostre Casal
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 Els més Joves

FEDERACIÓ
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  !!!

CAP A LA REPRESA DECAP A LA REPRESA DE
L’INDEPENDENTISMEL’INDEPENDENTISME

DIUMENGE
17 DE MAIG

TOTHOM AL
COLISEUM !!!

QUIN ÉS EL NOSTRE PAÍS ?
Des de Fraga, situada a les terres de Ponent, fins a Maó, capital
de Menorca, i des de Salses, a la comarca del Rosselló, fins a
Guardamar, al sud del País Valencià, formem una nació: els
Països Catalans. Habitats per 11 milions de persones, ens uneix
un passat comú, la mateixa llengua i cultura i el dret i la
necessitat de ser lliures i d’aconseguir un Estat propi en el marc
de la Unió Europea.

QUINS PAÏSOS CATALANS VOLEM ?
Volem un país progressista on les llibertats dels ciutadans siguin
el màxim exponent de democràcia, on siguin respectades les
diversitats personals i dels territoris que formen els Països
Catalans. La protecció de la natura en equilibri amb unes
infrastructures modernes, una educació completa dels joves
per formar futurs professionals i grans ciutadans i el
manteniment i millora de l’estat del benestar, són punts bàsics
del país que volem.

COM ACONSEGUIR TOT AIXÒ ?
Únicament treballant des de l’independentisme arribarem un
dia a gaudir d’un Estat com el que volem.

Els 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.

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 93 487 58 88), o per E-Mail, a:

joves@independencia.org  -  santandreu@softhome.net

QUI SOM ELS JOVES INDEPENDENTISTES ?
Som la branca juvenil del Partit per la Independència  i, per tant, un moviment
que vol ser el referent de la gent jove, que creu en un país lliure i solidari.


