
 
 
 

Homs demana fixar-se en "la capacitat de 
consens" de la Mancomunitat i l'acció de Prat 
de la Riba per afrontar el procés 
Esteve "suma" el municipalisme a la petició per una consulta i el compromet per poder "avançar 
escoltant la voluntat del poble" 
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Barcelona (ACN).- La Mancomunitat de Catalunya ha de ser una "inspiració" per afrontar el procés. 
Així ho ha explicat el conseller de la Presidència, Francesc Homs, durant l'acte de presentació de la 
commemoració del centenari d'aquesta institució. Per Homs, caldria fixar-se en "la capacitat de 
consens polític" que va tenir la creació de la Mancomunitat i en com el seu president, Enric Prat de 
la Riba, "no va esperar a tenir tots els recursos" per "crear estructures i fer les coses". D'altra banda, 
el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha aprofitat per "sumar-se" en nom "del 
municipalisme" a la petició per una consulta i l'ha volgut comprometre per poder "avançar escoltant 
la voluntat del poble".  

Coincidint amb el dia que fa un segle que es va signar el decret que va permetre el naixement de la 
Mancomunitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona ha presentat aquest dimecres al vespre els 
actes de commemoració del centenari d'aquesta institució. En aquest marc, Francesc Homs ha volgut 
fer el paral·lelisme entre el moment que va donar impuls a la Mancomunitat com a eina d'autogovern 
dels catalans i l'actual moment polític.  
 
El conseller de la Presidència ha qualificat "d'exemplar" l'actitud que els impulsors d'aquella 
institució van tenir ara fa un segle i ha demanat fixar-se en la unitat que va propiciar. "Hi va haver 
una capacitat de construir consens polític a Catalunya que no va ser senzilla aleshores, amb anades i 
vingudes, i amb pronunciaments molt diversos i més intensos que ara", ha considerat Homs, que ha 
volgut remarcar també que tots els que van fer nàixer la Mancomunitat i, especialment, Prat de la 
Riba, "van ser capaços de saber què s'havia de fer i no esperar a tenir tots els recursos o tenir-ho tot 
resolt per fer les coses i emprendre estructures".  
 
A més, ha dit que la Mancomunitat d'aquell 1913 "és exemple de com es pot arribar a fer molt, amb 
poc. Un exemple d'austeritat, també". En aquest sentit, ha vinculat aquell esperit i aquella empenta 
que va fer nàixer la Mancomunitat amb les reclamacions actuals pel dret a decidir i el procés 
sobiranista. "No és casual que estiguem ara tan compromesos amb una idea com la de voler votar", 
ha dit, tot reiterant que "assumir aquesta defensa de voler votar no incorpora necessàriament cap 
opció sinó que les contempla totes" en relació a la "confusió que hi ha a l'Estat entre la idea de voler 
votar en una consulta i una opció, la independentista".  
 



Finalment, ha emplaçat a la Diputació de Barcelona i al món municipal a "aprofitar l'oportunitat" que 
atorga el centenari de la Mancomunitat i la coincidència amb el Tricentenari del 1714 per fer valer 
"tot el que representem com a nació que supera adversitats i puguem forjar un projecte de futur".  
 
Per la seva part, Salvador Esteve ha lloat també l'esperit que va inspirar la Mancomunitat i la 
"voluntat d'unir" que van tenir les quatre diputacions "en benefici del poble". En aquest sentit, el 
president de la Diputació s'ha posat del costat del Govern en les reivindicacions pel dret a decidir i 
ha remarcat la "voluntat d'autogovern" que ja fa un segle es va plasmar en el naixement de la 
Mancomunitat.  
 
"Com a portaveu del municipalisme, i ara que no ens falten les institucions fonamentals, ens sumem 
a la voluntat del Govern i del Parlament perquè la ciutadania s'expressi", ha dit, volent reforçar les 
peticions per la consulta sobre el futur polític de Catalunya. "Ajuntaments i Diputacions, Govern i 
Parlament, tots avancem plegats escoltant el carrer i copsant les voluntats i inquietuds del poble", ha 
sentenciat Esteve, tot afegint que "això d'ara és un ressò ampliat de la unió que va ser la 
Mancomunitat".  
 
El secretari general de la Diputació de Barcelona, Xavier Forcadell, ha estat l'encarregat de detallar a 
l'acte el programa previst per commemorar el centenari del naixement de la Mancomunitat. 
Exposicions, propostes didàctiques, potenciació de les biblioteques, vídeos per donar a conèixer la 
història de la institució entre els més petits, un web commemoratiu, jornades temàtiques, xerrades, i 
un acte simbòlic el 6 d'abril per rememorar el dia que l'actual Palau de la Generalitat es va convertir 
en la seu de la Mancomunitat, conformen el gruix dels actes previstos i preparats per la Diputació 
per a aquesta efemèride i que s'allargaran durant 2014 per tot el territori català.  

 


