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ENRIC LLORCA.
Alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Celebrem aquests dies el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya,
una col·laboració de les quatre diputacions provincials catalanes que va suposar el
primer pas per retornar al país un sol cos administratiu que li havia arrabassat el
decret de Nova Planta.
Aquests dies hem sentit lloances a qui va guiar aquesta magnifica tasca. Josep Pla
deia de Prat de la Riba que “en lloc de governar contra alguna cosa, va governar per
a tots i pels interessos generals”.
En aquest moment de celebració, en un fet on la Diputació de Barcelona va exercir un lideratge manifest, seria
bo que a més de recuperar la memòria, recuperéssim la manera de fer de qui en tres anys va saber crear un
entramat administratiu cultural i polítics que pretenia dotar d’un cos d’Estat a Catalunya.
El paper de la Diputació de Barcelona, desprès de la recuperació de la democràcia, ha estat, de fet, una
continuació dels principis que va fomentar la Mancomunitat de Catalunya, reforçant el poder local, com eix
fonamental de la identitat de Catalunya, fent de l’actuació municipalista un eix de la millora del país real i
concret, mitjançant la xarxa de biblioteques, de pars naturals, la xarxa local de carreteres, la xarxa local de
comunicació, etc.
Al recordar aquesta acció de la Diputació de Barcelona, avui motiu de lloança, i en altres temps no massa
llunyans qüestionada, seria bo que fos reconeguda com patrimoni de tots, sense oblidar que va ser dirigida
durant més de trenta anys per les forces d’esquerra.
Esperem, doncs, que no es malmeti en el futur una gestió continuadora d’una història, que ara compleix cent
anys.

