A l’atenció de la Junta

Benvolguts, benvolgudes,
El proper 15 d’octubre i com cada any, en moltes ciutats de Catalunya es ret
homenatge a la figura de Lluís Companys i Jover

(el Tarrós, 21 de

juny de 1882 – Barcelona, 15 d’octubre de1940). Sabadell es vol afegir al
conjunt de ciutats on s’organitza aquest acte en memòria tant del president
Companys com de les víctimes del franquisme.
Per això s’ha constituït una comissió ciutadana impulsora denominada
Memorial Lluís Companys a Sabadell per a ampliar el suport i organitzar
l’acte el proper 15 d’octubre a les 12 del migdia al recinte de la masia de Can
Rull del Parc Catalunya. Hem confirmat fins al moment el suport de tres entitats
i cinc formacions polítiques i estem posant-nos en contacte amb tot el teixit
ciutadà i institucional per tal que se sumin a la iniciativa. Per la proximitat de les
dates, entenem que aquest any l’acte no podrà tenir la difusió que mereix però
pot servir per iniciar una tradició d’iniciativa popular que es consolidi a la nostra
ciutat.
A dia d’avui, el nostre memorial col·lectiu es veu sotraguejat pels avatars de la
intensa crisi que augmenta els greuges històrics, afecta significativament el
nostre poble

i ens obliga a repensar el futur en defensa dels nostres

indestriables

drets socials i històrics. L’acte d’homenatge al president

Companys vol expressar mitjançant la poesia, la glosa històrica i el cant com
és d’important per a Catalunya la defensa dels nostres drets i la llibertat que va
ser amenaçada arrel de l’afusellament del màxim representant del nostre poble.

El lloc escollit no pot ser altre que l’espai d’accés a la masia de Can Rull, on hi
ha el monument en record de qui va ser president de la Generalitat des
de 1934, durant la Guerra Civil Espanyola i a l’exili fins al seu afusellament per
les autoritats del govern franquista; un cop capturat per la policia espanyola i
la Gestapo, fou extradit, torturat, sotmès a un Consell de Guerra i afusellat la
matinada del 15 d’octubre de 1940.

La comissió ciutadana organitzadora vol convidar la vostra entitat a sumar-se
a aquesta iniciativa. I us demanem la màxima difusió als vostres membres.
Si us hi voleu sumar com entitat envieu, si us plau, una nota d’adhesió
mitjançant la nostra pàgina web (http://memorialcompanyssabadell.cat) i també
per si voleu parlar-ne

o tenir participació activa en l’organització de l’acte ens

podeu contactar a info@memorialcompanyssabadell.cat.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Cordialment,

Memorial Lluís Companys a Sabadell
Sabadell, 23 de setembre del 2011

