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Taula d'entitats afectades pel règim franquista 

Les entitats, que en el seu moment vam donar suport al Manifest -adjunt a aquest 
document, a través de la coordinació de XarxAteneu- volem donar suport explícit a 
l'expressió de l'entitat companya CADCI, que en forma de moció al ple de l'Ajuntament 
de Barcelona; vol impulsar la recuperació legitima i justa, del seu patrimoni incautat i no 
retornat.  
Celebrem, que en un exercici de generositat, el CADCI, vulgui recuperar part del seu 
extens patrimoni i el posi a disposició del municipi, i sobretot posi un patrimoni al servei 
del fet associatiu, de base i republicà! 

Per rescabalar l'honor, no ja d'una entitat centenària, si no d'una entitat viva i al servei 
del poble, que vol, com la resta d'entitats germanes, treballar per a una societat més 
lliure, més plena i més viva, cal donar suport i així ho expressem. 

A nivell de país, també, cal també anar més enllà Superant la nostàlgia però practicant 
el record, la descoberta, i l'homenatge a una forma d'entendre la vida, fent pedagogia i 
difonent el bo i millor de la nostra tradició associativa per recuperar i restituir la dignitat 
de persones, institucions i formes d'organitzar-se. Només des del coneixement i el 
reconeixement del passat hi haurà una veritable ètica civil a Catalunya que situï el país 
en una perspectiva de progrés. 

Aquest fet, de construcció cívica, en la història de molts ateneus, cooperatives, 
associacions es va veure truncada, fins i tot exterminada per raons no democràtiques. 
Des de la Taula d'entitats, entenem que, davant d'aquesta realitat encara s'ha de 
realitzar una feina de recuperació cívica, memorialística i política. Son moltes les 
entitats que han sofert el règim i encara més l'oblit d'un sistema que pretén ser 
democràtic. En aquesta línia i tot seguint l'estela d'altres iniciatives, XarxAteneu i la 
Taula creu oportú promoure un treball conjunt entre entitats afectades. Un projecte de 
treball on, totes les entitats lliurement puguin expressar i desenvolupar la seva història 
vital, els seus anhels i sobretot plantejar iniciatives conjuntes per a escometre una 
tasca de recuperació d'un model i d'unes pràctiques que van desaparèixer, i que ens 
calen per afrontar els reptes de la societat actual. 
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És un acte de justícia? És o ha de ser un treball on totes les entitats, cooperatives, 
ateneus ens puguem trobar prou còmodes i cercar la valentia per plantejar accions que  
ens portin a recuperar el patrimoni, la història, les persones i els valors d'aquell model 
associatiu. Segurament, en aquest viatge hi trobarem companys de projecte i en valors. 
Companys com el CADCI que fa temps, ja que ha engegat el seu camí de recuperació, 
i en aquest camí no està sol.  
Us convidem, doncs, a seguir el treball de la Taula, on tots i cada entitat pugui 
expressar la seva història vital. Unes histories, que com la del CADCI , s'han de 
recuperar amb tota normalitat 
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