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EDITORIAL

100 anys de la Mancomunitat

T

al dia com ahir es complien 100 anys
de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, la primera institució que va
representar el primer reconeixement per part
d’Espanya de la personalitat i la unitat territorial
de Catalunya després de la desfeta de la Guerra
de Successió, que va suposar l’aplicació del Decret de Nova Planta, amb la supressió de tots els
drets que fins llavors havien tingut els catalans.
La Mancomunitat va portar implícita una modernització, que va fomentar la llengua i la cultura
catalana emmirallant-se en projectes educatius
d’Europa i els Estats Units, on l’educació havia
servit per unificar un país sacsejat per la contínua onada migratòria. Durant la dècada que
va existir la Mancomunitat, aquesta no va rebre

cap transferència ni recrusos addicionals, i únicament comptava amb les minses competències de les diputacions. Amb tot aquest escenari, semblava del tot complicat que es pogués reinterpretar aquell sentiment de catalanitat que
havia estat tallat de patac 200 anys abans, amb
el càstig ignominiós al qual se sol sotmetre els
perdedors, però no va ser així, i aquesta primera experiència d’autogovern català sols es va frenar amb la dictadura militar de Primo de Rivera
(1923), autoritzada pel rei Alfons XIII. Ahir, durant la celebració de l’acte central dels 100 anys
de la Mancomunitat, el president Mas va aprofitar per avançar que la compareixença de mà
davant el Congrés dels Diputats per defensar la
consulta, ja preveu que acabarà amb un rebuig.

Mas, però, també va advertir que aquesta serà
una negativa a una llei, però que aquest no no
podrà aturar la voluntat del poble de Catalunya.
En el seu primer discurs com a president, Enric
Prat de la Riba va anunciar que l’objectiu prioritari de la Mancomunitat era dotar tots els municipis de la seva escola, la seva biblioteca, el seu
telèfon i la seva carretera. L’any 1914 molts pobles de Catalunya no tenien cap d’aquests elements. Ara en tenen tots, i l’objectiu actual passa per dotar cada ajuntament de prou recursos
i de prou capacitat de decisió com per fer front
a una realitat que passa sine quan non per contribuir a la recuperació d’un estat del benestar.
Encara que, per aconseguir-ho, és possible que
Catalunya hagi de ser independent.
LA MAÑANA

PRESIDENT-EDITOR
Jordi Solana Aguilera

DIRECTOR-GERENT
Ignasi Calvo Rivas

Redactors en Cap: Andrés Rodríguez García,
Francesc Guillaumet Pijuan,Sergi Martí Masip.
Actual: Laia Riverola Pereira.
Esports: Albert Escuer Vilella.

DIRECTOR
Josep Ramon Ribé Setó

Fotografia: Tony Alcántara López.
Maquetació i edició: Xavier Ortiz i Carrera.
Publicitat: David González Ramírez.
Edita: HOLDER SOLUTIONS SL

Fundada l’any 1938

Polígon Industrial El Segre, 118. 25191 Lleida. Ap. Correus 11/25080. Tel. 973 001 140.
Fax Administració i Publicitat 973 001 148. Fax Redacció 973 001 149. E-mail: cartes@lamanyana.cat www.lamanyana.cat

L’OPINIÓ DELS LECTORS

Gràcies, Juneda!
Volem fer arribar el nostre agraïment i la mes amplia i merescuda felicitació a tota la població de
Juneda, per la seva participació i
col·laboració en el recital Primavera Poètica Musical, que el diumenge
30 de març es va fer al Teatre Municipal Foment cedit per l’Ajuntament
on, des de els mes petits alumnes
del “Saltem i ballem” iniciant-se
amb la sardana, fins als veterans
Amics de la Sardana, confirmant
des de l’escenari que... la sardana
es la dansa mes bella de totes les
danses que es fan i es desfan”, als
poetes de la vila de una gran producció literària, als rapsodes, als joves músics demostrant el domini de
les flautes travesseres, les guitarres i
el piano, als cantautors Marc Teixidó i Meritxell Gené, les cançons
populars amb la magnifica veu de
na Heura Gaya, a l’escola de dansa
lliure Malkowsky, al Cor Junedenc,
sota la direcció de Francesc Vallés, i
la Massa Coral Els Canaires, sota la
direcció de Josep Rosinach amb la
estrena de la Havanera Pagesa que
a partir d’ara incorporen al seu repertori, amb l’actuació especial en
aquesta pre-estrena de la soprano
Dolors Escué i el baríton R.Grau.
I, per suposat, a la Junta Local de
l’AECC a Juneda presidida per Ma.
Carmen Gensana i formada per un
grup magnífic de homes i dones
que des de fa ja més de 12 anys
aporten la seva generositat per fer

present la lluita contra el càncer, en
aquestes contrades, participant activament en totes les Campanyes
de Prevenció i organitzant diversos
actes durant l’any per contribuir al
manteniment de les prestacions totes gratuïtes i els projectes d’investigació de l’AECC-Catalunya contra el
càncer de Lleida i Comarques.
A tots, moltes gràcies!
AEEC-Catalunya contra el
Càncer de Lleida i Comarques
LLEIDA

SOS amb els jutjats
de pau i altres
òrgans judicials

afectats tenen més de 45 anys, amb
la qual cosa ,difícilment tornarien a
treballar.
Per altra banda, aquesta reforma
tan malgirbada implicaria un pèrdua de serveis pels pobles i ciutats
petites de Catalunya, gairebé tota
l’Administració de Justícia es concentraria a les capitals de província;
tot plegat implicaria una pèrdua de
drets de gran part de la població de
les comarques catalanes, que unit
a la reforma de l’Administració local, la qual vol carregar-se els petits municipis i degrada els serveis
del municipis de menys de 20.000
habitants implicaria un èxode rural
molt salvatge, igual com passa en
els països del Tercer Món.
Josep M. Loste

En relació amb les pretensions del
Ministeri de Justícia del senyor Alberto Ruiz Gallardon de carregarse els jutjats de pau i d’altres òrgans
judicials, amb la qual cosa s’enviaria a l’atur, a la misèria més absoluta, a milers de funcionaris de justícia, sobretot els interins; cal tenir
en compte que molts dels possibles

PORTBOU

Mercat del Pla:
buena imagen,
mejor sensación

una buena mejora urbana, especialmente en la imagen de la ciudad. Mi felicitación va dirigida a los
responsables e implicados,en las reformas de la zona del Mercat de la
San Marti.
Como asiduo visitante a la Seu
Vella, unas veces por capricho y
otras como guía de algún amigo
o familiar foráneo, siempre nos ha
quedado una sensación rara al
pasear por la zona citada.
Esa sensación ha cambiado totalmente en mi primera visita ociosa,al
observar las reformas realizadas.
Particularmente espero que esto no
quede como un amago de mejorar
nuestra ciudad, esa zona necesita
que continúen las reformas, como
se suele decir que esto no sea flor
de mayo, a pesar de ser consciente
de los momentos económicamente
difíciles que estamos viviendo.
Espero que nadie tergiverse mi
opinión, el motivo simplemente es
el referido en el titulo, sin nada más
a añadir.

El motivo de la presente es simplemente felicitar lo que para mi es

Rafa Duran
LLEIDA

Rejuvenece
tu memoria
Refrán: Años y
desengaños vuelven a los
hombres huraños.
Refrany: Qui aixeca
massa el porró, ben aviat
va de cantó.
Cita: “Si tienes la lengua
larga, conviene que tengas
el lomo duro” (Proverbio
egipcio).
Adivinanza:
Termino cabeza arriba
y empiezo cabeza abajo
y tan solo en preguntar
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