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SENAT
Barcelona
JOSEP PI-SUNYER
I CUBERTA
Neix el dia 18 de desembre de
l'any 1913. Cursa estudis secundaris a l'Escola Blanquerna. És
gradua com a batxiller a l'Institut
Jaume Balmes, i l'any 1935 acaba
la carrera de Dret a la Universitat
de Barcelona.
El març de l'any 1931 assisteix a
la Fundació d'Esquerra Republicana
de Catalunya al Foment de Sants.
És dirigent
de les Joventuts
d'Esquerra
Republicana-Estat
Català. L'any 1933 és elegit vicepresident del Casal Francesc Macià
de l'Esquerra (2.000 afiliats) del que
és President Miquel Badia i també
Vice-Président el Dr. Solé Pla.
Durant la guerra civil, a finals de
l'any 1936, és nomenat Secretari
de l'Alcalde de Barcelona el seu
pare, Carles Pi-Sunyer. Uns mesos
més tard s'incorpora a l'exèrcit de
l'Est.
L'any 1947 asisteix al Valham
College de Oxford en nom
d'Esquerra a la creació de la Internacional Liberal firmant l'acta de
constitució.
Torna a Catalunya l'any 1948 i es
dedica a treballar d'advocat.
L'any 1972 és elegit secretari de
la Junta de Govern del Col·legi
d'Advocats de Barcelona, i temps
després, al formar-se l'Associació
dels Col·legis d'Advocats de
Catalunya és nomenat Secretari de
dit Organisme.
Diputat a Corts l'abril de 1980 en
substitució de Barrera, intervé en
diferents debats, especialment en
el debat sobre la Llei de Divorci,
que li valgué la Gran Creu d'Honor
de Sant Raimon de Penyafort, i en
l'oposició a la LOAPA.
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Tarragona
ANTONI NOGUÉS
I PÀMIES

Lleida
ANICET CASAÑAS
I CLADELLAS

Es fill de Móra d'Ebre, Ribera
Neix el 7 de Gener del 1932; viu
d'Ebre, on neix l'any 1921. Es llia Fondarella (Lleida) on és casat i
cenciat en Dret i Sociologia per la
té dues filles. Batxiller Universitari.
Universitat de Montpeller. Després
Inicià Estudis a la facultat de Dret
de dedicar-se durant uns anys a
de la Universitat de Barcelona;
l'ensenyament, ingressa a Ràdio
posteriorment, estudià a l'Escola
Barcelona l'any 1955, en qualitat
d'Agricultura de la Diputació de
de redactor. Actualment, continua
Barcelona a Caldes de Montbui,
treballant a Ràdio Barcelona com a
especialitzant-se en l'àmbit de
redactor i tècnic de programació.
l'avicultura, a l'Escola de Perits
Ràdio-Difusió ha efectuat misAgrícols de Barcelona.
sions a l'estranger. També es corEx-subdirector tècnic de la
responsal de ràdio i premsa estran- Granja Roca Soldevila S.A. de
gera. Cal encara afegir que ha
Reus; director tècnic de la "Colònia
exercit responsabilitats executives Agrícola de Sta. Maria de Gimeen una empresa editorial.
nells", a partir del març del 1956;
Col·laborador en diverses revisfundador i primer president de la
tes i publicacions, no ha abandonat Cooperativa Avícola d'Almacelles;
mai els temes agrícoles i municicofundador de Promotora Cultural,
pals. Ha estat membre de diverses
S.A., entitat creadora d'Escoles Alentitats europeistes. Antoni Noba, a la carretera de Corbins
gués és empresari agrícola a la Ri- (Lleida).
bera d'Ebre.
Es enginyer Tècnic Agrícola a
Militant, des de jove d'Esquerra
l'Escola Superior d'Agricultura de
Republicana de Catalunya —Antoni
Lleida. Ex-professor agregat per
Nogués ha viscut sempre l'ambient
concurs de mèrits de l'assignatura
polític, car el seu pare havia estat
de Motors i Màquines Agrícoles
elegit diputat a Corts per Tarragoa L'Escola Superior d'Agricultura
na en repetides ocasions— ha
de Lleida, dependent de la Univerexercit en el partit diverses funsitat Politècnica de Barcelona, de la
cions de responsabilitat política. qual ara es Professor Investigador
Ha efectuat per l'Esquerra totes les en el Departament d'Hidràulica
campanyes electorals, especial- Agrícola.
ment a les terres de l'Ebre.
Ha obtingut la Silver Medal
Award, en la International Inventors Exposition de New York.
Ex-membre del Consell Català
d'Ensenyament; Membre del Consell de l'Hospital General de
Catalunya; Membre de l'Institut
Català d'Estudis Agraris; Cavaller
de l'Ordre Civil del Mèrit Agrícola;
Vocal del Consell Assessor del
Conseller d'Agricultura de la Generalitat.

Girona
JOSEP RAHOLA
I D' ESPONA
Josep Rahola i d'Espona, nascut
a Barcelona el 3 de juliol de 1918.
De pare empordanès i mare vigatana. Casat amb Montserrat Estrada, filla també d'una familia empordanesa. Estudià el batxillerat a
Barcelona a l'escola Blanquerna.
El 18 de juliol de 1936 havia començat la carrera d'enginyer industrial. E! 1937 s'incorporà a l'exèrcit
republicà, i fou destinat al front de
Terol, Conca i Catalunya. Passà la
frontera de França en la retirada de
la unitat a què pertanyia, i fou internat en un camp de concentració. Després d'una estada a Tolosa i Montpeller va col·laborar
amb diversos grups de resistència
antifeixista, tornà a Catalunya.
Una vegada complertes les obligacions militars amb el règim de
força establert, acabà els estudis
d'enginyer industrial el 1946. Per
qüestions professionals passà una
curta temporada a Anglaterra.
Políticament pren part en les activitats culturals i de resistència al
franquisme. Simpatitzant d'Esquerra Republicana de Catalunya,
ingressa al partit el 1977. És
presentat com a candidat a Senador per la circumscripció de
Girona, a la coalició amb el Partit
Socialista de Cataluña anomenada
Nova Entesa, que va ser la candidatura guanyadora; actualment és
Senador.
A pesar que per motius de treball resideix a Barcelona es considera empordanès, s'hi trasllada
tots els moments que li és possible.

Barcelona

CAP DE LLISTA PER AL CONGRES
Tarragona
Lleida

FRANCESC VICENS
I GIRALT

RAMON PALLICÉ
I TORRELL

Nascut a Barcelona el 19 de juny
de 1927, estudià la llicenciatura de
Dret a la nostra Universitat (1949).
L'any 1980, el nostre Partit li
proposà incloure'l en les llistes a
les eleccions al Parlament de
Catalunya, com a independent, en
tercer lloc; obtingué escó en el
nostre Parlament formant part del
grup parlamentari d'ERC del qual
fou portantveu. S'afilià al Partit
i fou nomenat membre del Comitè
Executiu, on va desenvolupa una
gran tasca en forma de conferències als casais d'ERC, i de participació en les decisions polítiques. La seva actuació al Parlament de Catalunya és recordada
per les seves brillants intervencions; deixà el seu escó fa uns mesos per presentar-se a les actuals
eleccions legislatives. Darrerament
ha estat visitant Xina, invitat per
l'Associació d'Amistat del Poble
Xinès amb l'Estranger, i Estats
Units, invitat pel Departamen d'Estat. Al retorn dels seus viatges ha
sofert una ruptura de menisc que
l'ha obligat a una empipadora intervenció quirúrgica que no li ha
permès intervenir amb l'activitat a
què ens té acostumats en els actes
del Partit. Afortunadament ja es
troba en vies d'una total recuperació i intervindrà, amb la seva personalitat i claredat de visió, en
l'explicació de la nostra proposta
política al Congrés de Madrid per
una Catalunya forta, que estigui al
front del progrés en els móns del
treball, de la indústria i de la
cultura.

Neix a Reus l'any 1928.
Estudia Batxillerat a Reus. Advocat per la Universitat de Barcelona. Tècnic en Relacions Públiques a
la 1a promoció de l'Escola Superior
de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona. Ha efectuat
estudis sobre la descentralització
administrativa. Ha treballat a l'empresa privada en l'organització jurídica d'un nou hospital a Reus. Dirigí la campanya per la construcció
d'un gran centre cívic i comercial a
Reus. Directiu de diverses entitats
esportives locals i secretari del
Centre d'Iniciatives i Turisme. Representà a Reus a la XX Asamblea
del CESIO a Madrid. Secretari General de la Jove Cambra de Reus, a
la qual representà a la conferència
internacional a Brussel·les i Barcelona.
Escriptor, ha publicat la novel·la
Cap de brot (desfeta catalana de
1914) finalista del premi St. Jordi
del 1979.
Casat amb Maria José Aluja, té
un fill.

Girona

JAUME AUQUE
I PALAU
Nat a Reus capital del Baix
Camp el 29 de març de 1940. Es
casat amb Anna Ma Farré i Cusó,
té tres fills, Xavier de 15 anys,
Eduard d' 11 i Anna de 9. Fa divuit
anys que viu i treballa a Lleida com
a gerent d'empresa vinculada a
l'agricultura, i actualment la seva
activitat és vinculada al món de les
assegurances i el mutualisme.
Políticament es forma en els ambients nacionalistes en l'època de
la clandestinitat i alterna aquesta
activitat com a dirigent de diverses
entitats esportives, folklòriques i
culturals, destacant entre elles
l'Ömnium Cultural, l'Orfeó Lleidatà i
el C.E. Urakans. La primera vegada
que entra a formar part d'una organització política és en el Bloc
Popular de Lleida, del qual és cofundador. Forma part a Montserrat
de la fundació del Reagrupament
Socialista i Democràtic al costat de
Josep Pallach al qual sempre ha
considerat el seu "pare polític".
Posteriorment participa activamen
en el PSC - Reagrupament com a
membre del secretariat, màxim
òrgan del partit. A la mort d'en Pallach s'inicia la crisi del Reagrupament en intentar fusionar els dos
PSC amb el PSOE; fa tot el
possible per evitar aquesta fusió i
com que no ho aconsegueix ingressa a l'ERC. Al llarg d'aquests darrers anys participa en els òrgans
directius d'ERC, i és un dels consellers nacionals més votats en els
darrers congressos. Actualment és
dirigent de la Joventut Republicana
de Lleida, membre nat del Comitè
Executiu i President del Consell Nacional d'ERC.

Neix a la Seu d'Urgell el 1940.
Batxillerat a La Salle Bonanova
de Barcelona. Beca American Field
Service 1958-59, graduat a la
Nicolet Hight School, Milwau Kee
(Wisconsin). Estudis universitaris a
Barcelona, enginyer Industrial per
l'escola de Barcelona 1965, llicenciat en Ciències Econòmiques el
1965. Treball profesional com a
economista i professor de microeconomia a la facultat d'Econòmiques el 1966. El 1967 fa treballs
d'urbanisme com consultor. Beca
Fulbright 1968-70 per estudis de
doctorat en urbanisme a la Universitat
de
Berkeley (Califòrnia).
Christofer Alexander dirigeix la tesi
sobre "Espais Públics Urbans' ;
cursos amb Spiro Kostoff sobre
història de l'art; amb Leo Lo\A/enthal sobre sociologia de la cultura
amb Carlo Cipolla sobre història
econòmica europea amb Abba Lerner sobre macroeconomia. El 1970
títol de master en urbanisme i
avançat a la candidatura de doctor.
El 1971, professor d'urbanisme a
l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i a la facultat d'Econòmiques.
Obre estudi per a feines de consulta. Col·labora en el III i IV pla de
desenvolupament. A l'estiu del
1971, visiting scholar en el Congrés
de
Disseny
d'Aspen
(Colorado). El 1973, professor d'urbanisme en la facultat d'Econòmiques
de f Autònoma de
Madrid. Doctorat "cum laude" en
economia amb la tesi sobre "Urbanización y Desarrollo: un modelo
español". A partir del 1976 abandona gradualment la consultoria i
es dedica a escriure.

