Homs demana de tenir present
l'acció de Prat de la Riba per
encarar el procés
d'autodeterminació
Ahir es commemorà el centenari del
naixement de la Mancomunitat · La Diputació
de Barcelona, en favor de la consulta
La Mancomunitat de Catalunya ha de ser una inspiració per
a afrontar el procés d'autodeterminació. D'això va parlar ahir
el conseller de la Presidència, Francesc Homs, en l'acte de
presentació de la commemoració del centenari d'aquesta
institució. Per Homs, caldria tenir present 'la capacitat de
consens polític' en la creació de la Mancomunitat i també el
fet que el president Enric Prat de la Riba 'no va esperar a
tenir tots els recursos per a crear estructures i actuar'. Al
mateix acte, el president de la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve, va afegir-se 'en nom del municipalisme' a
la petició d'una consulta i el va comprometre per poder
'avançar escoltant la voluntat del poble'.
Ahir feia un segle que s'havia signat el decret que va permetre el naixement de la Mancomunitat de Catalunya. I fou el dia en què la
Diputació de Barcelona va presentar els actes de commemoració del centenari d'aquesta institució. Va ser en aquest context que
Francesc Homs va fer el paral·lelisme entre el moment que va donar impuls a la Mancomunitat com a eina d'autogovern dels catalans
i el moment actual.
Homs va dir que havia estat exemplar l'actitud dels impulsors d'aquella institució i demanà de parar atenció en la unitat que havia
congriat: '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.' Subratllà que tots els qui havien fet néixer la Mancomunitat, i
especialment Prat de la Riba, 'van saber què s'havia de fer i no van esperar a tenir tots els recursos o a tenir-ho tot resolt per a fer les
coses i emprendre estructures'.
El secretari general de la Diputació de Barcelona, Xavier Forcadell, va ser l'encarregat de detallar el programa del centenari de la
Mancomunitat. Exposicions, propostes didàctiques, campanyes de potenciació de les biblioteques, vídeos per a difondre la història de
la institució entre els més petits, una web commemorativa, jornades, col·loquis i un acte simbòlic el 6 d'abril per a rememorar el dia
que l'actual Palau de la Generalitat es va convertir en la seu de la Mancomunitat: tots aquests actes ha previst i preparat la Diputació
per a aquesta efemèride. Es faran durant el 2014 per tot el territori català.
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