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La Mancomunitat, exemple per
crear un “projecte nacional”

Els presidents de les diputacions volen seguir l’estela de l’entitat per crear la base d’un nou estat
Agències
Barcelona

E

ls presidents de les
quatre diputacions catalanes s’han emplaçat
aquest diumenge a impulsar un “projecte nacional” per
a Catalunya seguint l’estela de
la Mancomunitat, que des de la
seva creació l’any 1914 va buscar
transcendir les seves atribucions
administratives, posant els fonaments d’estructures d’estat encara vigents i vetllant pel benestar
social.
A l’acte central de commemoració del centenari de la institució, dut a terme al Palau de
la Generalitat, el president de la
Diputació de Barcelona, Salvador
Esteve, ha afirmat que la força de
la Mancomunitat no està només
en crear una infraestructura de
serveis per corregir greus dèficits,
sinó també “en el desenvolupament d’un projecte nacional de
caràcter integrador i avançat”.
Per la seva banda, el president
de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, ha fet una crida a
partir de les bases que va establir

la institució per “aixecar un país
nou i més lliure que mai” amb la
cultura pròpia i el diàleg polític
com a motors, perquè considera que la construcció nacional
continua sent vital per al desenvolupament de Catalunya i per
situar-la al marc europeu que li
correspon. I ha inquirit “No els
semblen actuals aquestes paraules?”.

Josep Poblet ha fet una
crida per “aixecar un país
nou i més lliure que mai”
a partir de les bases de la
Mancomunitat
Joan Giraut, president de la
Diputació de Girona, ha exalçat
la tasca de la Mancomunitat per
recuperar la llengua i patrimoni
cultural com a eix de pertinença
a una comunitat, que segons ha
dit és capaç de sobreposar-se una
i una altra vegada als “atacs ferotges i injustificats de les autoritats
castellanes que volen una Catalunya que no sigui catalana”.
Finalment, el president de la
Diputació de Lleida, Joan Reñé,

Els representants de les quatre diputacions han assistit a la commemoració del centenari. Foto: Agències

ha recordat que les estructures
d’Estat de les quals es parla es
van començar a construir fa un
segle amb el renaixement polític
de Catalunya a través de la Mancomunitat: “Una vegada recuperades les paraules i amb plena
consciència de la civilitat que
se’ns ha arrabassat, ara ens toca a
nosaltres salvar el demà”.

Eix vertebrador
El coordinador del centenari
de la Mancomunitat, Xavier Forcadell, ha explicat que l’entitat va
vertebrar Catalunya després de
la derrota del 1714 a la Guerra
de Successió i malgrat les moltes dificultats de negociació amb
l’Estat, representant la unió ins-

titucional a Catalunya, i creant la
màxima que “tot es fa en benefici
del poble, mai contra ningú”, i al
servei de les persones.
També ha remarcat que Prat de
la Riba es va nodrir de les experiències en altres països europeus
per construir estructures d’Estat
que segueixen vigents.

Els prínceps, a Barcelona per
defensar la unió d’Espanya
És la sisena visita de Felip de Borbó a Catalunya aquest any
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E

ls Prínceps d’Astúries
tornaran aquest dilluns a
Barcelona, la sisena visita
de Felip de Borbó a Catalunya
des de començament d’any, que
la Casa del Rei emmarca en la
voluntat de la Corona de “tenir
més presència” a fora de Madrid
i especialment a Catalunya.
Davant del procés sobiranista
promogut per la Generalitat, la
Corona vol fugir de confrontacions i mostrar en positiu la seva
aposta decidida a favor “d’allò
que uneix” els espanyols, en línia
amb el missatge del Príncep el
passat 12 d’Octubre, a la celebració de la Festa Nacional.

La freqüència dels desplaçaments dels membres de la
Família Real a Catalunya és tot
i això semblant a la que es va
produir en el mateix període de
l’any passat, amb sis visites entre

La Corona vol fugir de
confrontacions i mostrar
en positiu la seva aposta
decidida a favor “d’allò que
uneix” als espanyols
gener i l’abril.
També com l’any passat, és el
Príncep qui més s’ha desplaçat a
Catalunya, a vegades sol, altres
acompanyat per la Princesa
d’Astúries. Aviat s’espera la visita dels reis, per presidir el lliu-

rament de despatxos a la LXIV
promoció de la Carrera Judicial.
A la seva visita d’aquest
dilluns, els Prínceps inauguraran la nova seu corporativa de la
multinacional catalana de perfums Puig, que celebra aquest
any el seu primer centenari.
Un dels empresaris vinculats a
aquest grup familiar, Enrique
Puig Planas, ja mort, era amic
personal del rei, amb qui compartia passió per les regates.
La nova seu de Puig està
situada a la plaça Europa de
L’Hospitalet de Llobregat, (Barcelona), que substituirà l’actual
ubicació a travessera de Gràcia
de la ciutat comtal.

Els Prínceps tornaran a la celebració del Fòrum Impulsa. Foto: Agènciess

