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El motiu d’aquest escrit és informar d’una iniciativa per a la qual requerim la vostra adhesió: es tracta d’una
campanya per a la restitució de les quatre columnes, que es van erigir l’any 1919 a Montjuïc, obra de Puig i
Cadafalch, amb la finalitat d’honorar la memòria dels lluitadors i lluitadores per les llibertats nacionals catalanes.

Aquestes columnes foren enderrocades pel dictador Primo de Rivera l’any 1928 perquè eren un símbol de
catalanitat. Ara, superada aquella dictadura, i la més recent del dictador Franco, seria just tornar-les a aixecar al lloc
d’on no haurien d’haver sortit mai. El que una dictadura ens va prendre, que una democràcia ens ho torni.

La restitució de les columnes a Barcelona, capital de Catalunya, ciutat que rep milions de visitants cada any té una
significació especial davant del món: és un símbol d’afirmació del poble català, i és també una mostra de llibertat i
de democràcia davant les dictadures que ens han volgut anorrear i una peça important de la recuperació de la
memòria històrica. El projecte inclou també la instal·lació de plafons explicatius en diferents idiomes sobre els
moments crucials de la nostra història.

L’entitat impulsora de la campanya és La Xarxa d’Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans pels Drets i les
Llibertats Nacionals, “La Xarxa”, coordinadora que aplega quaranta-vuit entitats entre adherides i col·laboradores,
tals com; Arrels dels Països Catalans, Associació per la Llengua, CAL, Associació Josep-Narcís Roca i Ferreras,
Ciemen, Fundació Societat i Cultura (FUSIC), Institució Cultural de la Franja de Ponent, Òmnium Cultural, Opinió
Catalana, Associació de Psicoestèctica Muñoz Espinalt, Plataforma per la Llengua, Plataforma Proselecciones
Catalanes, entre d’altres d’especialització molt diversificada.

Per informació escrita i visual: www.laxarxa.org i també www.rocaferreras.org i altres webs com
www.racocatala.com - www.radiocatalunya.ca – www.tribunacatalana.org entre moltes d’altres

Si la Xarxa és la gestora de la iniciativa, la societat catalana estructurada a través de les seves institucions i
associacions n’és la protagonista. En aquesta fase s’hi han adherit representats de diversos àmbits de la societat.
Món Sindical: Sr.Josep Maria Àlvarez, secretari general de la UGT. La Sra. Isabel Pallarès, com a representant de
la CSC-Intersindical. El Sr. Àngel Crespo, secretari general de CCOO al Barcelonès. Teixit associatiu: comptem
amb l’adhesió de les quaranta-vuit entitats de La Xarxa. El Sr. Jordi Porta, president d’Òmnim Cultural. El Sr.
Francesc Beato, vicepresident del Centre Excursionista de Catalunya. El Sr. Pere Fortuny com a representant de
l’Associació Pro-memòria als immolats per la Llibertat de Catalunya. El Sr. Lluís Maria Xirinachs de l’Assemblea
Nacional. El Sr. Josep Manté del Col·lectiu Ronda. La presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB), Sra. Eva Fernàndez. El Sr. Toni Strubell de la Comissió per la Dignitat. El president del Centre
Unesco de Catalunya, Sr Agustí Colominas. L’església no ha quedat al marge de la campanya i comptem amb les
adhesions de: l’Abat de Montserrat, Rvdm P.J Ma Solé. El Provincial dels Jesuïtes, pare J. Borràs. El canonge de la
catedral de Barcelona, M. Il·lustre Joan E. Jarque. Pel que fa a la política catalana s’hi han adherit: El Sr. Xavier
Trias, cap del grup municipal de CiU. El president de CDC, el Sr. Jordi Pujol i Soley. El secretari general de CDC,
el Sr. Artur Mas. L’Honorable president de Parlament de Catalunya, el Sr. Ernest Benach. El president d’ERC, Sr.
Josep-Lluís Carod-Rovira. El vicepresident d’IC-V, el Sr. Jaume Bosch. La portaveu d’IC-V, Sra. Dolors Camats. El
Sr.Joan Ridao, portaveu del grup parlamentari d’ERC. El Sr. Oriol Amorós, president de la Federació de Barcelona
d’ERC. El Conseller de Comerç,Turisme i Consum, Sr. Josep Hguet. El Conseller en Cap de la Generalitat de
Catalunya, l’Honorable Josep Baragalló. El Sr. Francesc Homs, diputat al Parlament de Catalunya per CiU. El Sr.
Joaquim Forn, diputat al Parlament de Catalunya per CiU. El secretari general d’ERC, Sr. Joan Puigcercós.
L’exdiputat al Parlament de Catalunya pel PSC, Sr. Francesc Casares. La Sra. Marina Llansana, portaveu d’ERC. La
Sra. Maria Mercè Roca, escriptora i diputada per ERC al Parlament de Catalunya. El president del Comitè de
Govern d’UDC, el Sr. Josep Anton Duran i Lleida. El Sr. Jordi Portabella, segon tinent d’alcalde a la ciutat de
Barcelona. El Sr. Felip Puig, diputat per CiU al Parlament de Catalunya. La Sra. Pilar Dellunde, portaveu adjunta
del grup parlamentari d’ERC. La Sra. Núria de Gispert, diputada per CiU al Parlament de Catalunya, el Sr. Jordi
Carbonell, diputat pel PSC al Parlament de Catalunya, entre molts d’altres. Entre les adhesions hi figuren, també, les
Universitats Catalanes: el Sr. Gabriel Ferraté, rector de la Universitat Oberta de Catalunya. El rector de la
Universitat de Barcelona, Sr. Joan Tugores. El Sr. Gabriel Ferrer i Llop rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya. El catedràtic de filosofia, Sr. Josep Maria Terricabras. El món professional de la cultura de les
institucions catalanes i de l’espectacle i també hi són presents: L’arquitecte en cap del Temple Expiatori de la
Sagrada Família, Sr. Jordi Bonet. El Sr. Manuel Cusachs, escultor. L’exdegà del Col·legi de Periodistes, Sr.
Salvador Alsius. El Dr. Josep Laporte, president de l’Institut d’Estudis Catalans. El Director del Museu d’Història
de Catalunya, Sr. Jaume Sobrequés. El Sr. Vicenç Sanchís, director del Diari Avui. El director del Diari Villaweb el
Sr. Vicent Partal. Els cantautors, Sr. Lluís Llach i Sr. Joan Manuel Serrat, la Sra. Núria Feliu, cantant. L’heraldista,
Sr. Armand Fluvià. El filòsof, Sr. Xavier Rubert de Ventós. El Sr. Antoni Tàpies, pintor. Els actors, Sr. Joel Joan i



Sra. Mònica Glaenzel. El peridista, Sr. Joan de Segarra. L’historiador, Sr. Josep Benet. L’historiador J.Ma Ainaud
de Lasarte, La Sra. Isabel Clara Simó, periodista i escriptora. Quim Monzó, periodista i escriptor. La Fundació
Ernest Lluch. El Sr. Jordi Sànchez, politòleg. El Sr. Josep Manté i Spà, del Col·lectiu Ronda, Celdoni Fonoll, l’actriu
Lloll Beltran, l’economista i l’historiador Lluís Racionero, la Junta de Govern de l’Ateneu Barcelonès i la
Universitat Catalana d’Estiu.

Cal indicar que la llista d’adhesions significatives no acaba aquí, però posar-les totes suposaria estendre
excessivament l’escrit, és per això, que hem decidit fer palesa una petita mostra de la representativitat que volem
que tingui i té, la nostra campanya. Estan previstes de forma immediata l’adhesió de presidents de clubs i
federacions esportives, adhesions del món de la cultura i l’espectacle, del periodisme, de les fundacions, del món
empresarial, etcètera.

El passat dia 12 de maig va entrar al Registre del Parlament de Catalunya una “proposició no de llei” signada per
tots els partits de l’arc parlamentari, fet inèdit que demostra d’interès per restituir allò que mai s’hauria d’haver
enderrocat. També hem establert acords amb la Generalitat, ajuntaments i les quatre diputaciones. Esperem de les
adhesions dels Nobel: Rigoberta Menchú i Pérez Esquivel. Els mitjans d’informació social han publicat diversos
articles, entre ells han escrit sobre la restitució de les columnes, els periodistes Josep Ma Espinàs a El Periódico,

Lluís Permanyer a La Vanguardia, Isabel-Clara Simó a l’Avui el Director del Museu d’Història de Catalunya, Jaume
Sobrequés a l’Avui i Núria Barba a la revista Sapiens, l’escultor Manuel Cusachs a l’Avui i Enric Padrosa a El

Triangle i El Punt. Huertas Claveria a La Vanguardia i a l’Avui. A. Duran i Lleida a l’Avui. Judit Quintana a Marc
de Referències. Reportatge emès per TV3 sobre la Campanya, el libre "Les quatre columnes catalanes"per Jordi
Salat etcètera.
A partir de la roda de premsa celebrada el passat setze de novembre de 2004, s’ha obert la possibilitat d’adherir-se a
la campanya per mitja del portal de La Xarxa i d’un centenar de webs enllaçades amb aquest portal
Ens plauria molt que poguéssim comptar amb la vostra adhesió i a tal efecte adjuntem el document corresponent.

Tot agraint la vostra col·laboració, ens complau saludar-vos cordialment

pel Secretariat Executiu,

Enric Padrosa i Campderrich

Barcelona, juny -05
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