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«La Mancomunitat és la unitat 
orgànica i espiritual de Cata-
luya», amb aquestes paraules el 
president de la Diputació de Ta-
rargona, Josep Poblet, va dirigir-
se davant d’un Saló de Plens del 
Palau de la Diputació ple de gom 
a gom, ahir dilluns. La frase va 
ser pronunciada l’any 1915 de la 
mà del metge i membre de l’ens 
supramunicipal, Agustí Maria 
Gibert. D’aquesta manera Poblet 
va encapçalar un discurs sentit 
que homenatja el centenari de 
la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, un projecte polític 
que es va encarregar d’unir les 
quatre diputacions catalanes des 
del 1914 i fins al 1925 –estroncat 
pel cop d’estat del general Primo 
de Ribera–. L’acte tarragoní va 
agrupar els quatre presidents de 
les actuals diputacions, en una 
situació que va despertar cert 
paral·lelisme amb la situació que 
es va viure fa cent anys a través 
dels presidents Enric Prat de la 
Riba i Josep Puig i Cadafalch. 
Així, van comparèixer el barce-
loní Salvador Esteve, el lleidetà 
Joan Reñé i el gironès Joan Giraut. 
A tot això, el pati del palau també 
es va convertir en un dels pro-
tagonistes de la trobada a través 
de l’exposició L’inici del demà. 
Mancomunitat de Catalunya: 
100 anys, Xarxa de biblioteques 
populars. La mostra combina 
fotografies que repassen la cre-
ació de la Xarxa de Biblioteques 
Populars durant l’existència de la 
Mancomunitat. 

En el sí dels parlaments, els 
quatre van coincidir en defensar 
el paper de les Diputacions en 
l’actualitat. D’aquesta manera, 
el president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, va 
dir que «la celebració ha reunit 

a les quatre diputaicons en un 
moment en el que cal treballar 
plegats per fer avançar el país». 
Sota aquesta premissa, els quatre 
representants institucionals van 
defensar uns discursos que feien 
una fotografia de les actuacions 
i la millora organitzativa i de les 
infraestructures que la Manco-
munitat va desenvolupar en no-
més onze anys. Josep Poblet va 

explicar que la Mancomunitat 
va lluitar per «construir un país 
nou» a través de la unió dels ter-
ritoris. 

Així mateix, Poblet va mani-
festar el plantejament europe-
ïsta que ja es donava en aquella 
època i va destacar algunes fites 
assolides pels membres de la 
Mancomunitat com la creació de 
la Xarxa de Biblioteques, teatres 

i les xarxes de camins i carrete-
res. En clau tarragonina, Poblet 
va recordar que es va aconseguir 
donar connexió entre l’interior i 
el litoral per fer possible que els 
béns de centrals arribessin al 
Port de Tarragona i tinguessin 
sortida. A la vegada, va definir 
que en el full de ruta de l’època 
també hi havia lloc per impulsar 
congressos de turisme i per acci-
ons com el sanejament del Del-
ta. Va afegir que defensaven un 
«un país que pugui viure del seu 
propi esforç, sense cap mena de 
dependència», model que «s’as-
sembla molt a la feina que fem 
les diputacions».

El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, va posar 
de manifest que «les diputacions 
catalanes, en temps de minça 
llibertat, han esta cabdals», a la 
vegada que valora la funció de 
la institució va servir per «posar 
Catalunya al dia i per afrontar el 
segle XX amb infraestructures i 
benestar social». En aquesta ma-
teixa línia, el representant de la 
demarcació de Girona, Joan Gi-
raut, va destacar l’impuls per a la 
joventut gironina que va propi-
ciar l’ens, a través de beques per 
estudiar i formar-se a Barcelona. 

Un mirall del passat
L’exposició que es podrà visi-
tar fins el proper 7 de setembre, 
repassa, a través d’elements 
gràfics, textos i bibliografia, el 
projecte i la materialització de les 
biblioteques populars creades 
per la Mancomunitat en vuit lo-
calitats catalanes. 

Així, es fa un repàs de centres 
com els de Valls, Olot, Sallent, les 
Borges Blanques i Pineda de Mar. 
Elements que van ser cabdals en 
un país que registrava un 40% 
d’analfabetisme. 
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D’esquerra a dreta, els presidents de les quatre diputacions Joan Giraut, Salvador Esteve, Josep Poblet i Joan Reñé.  

CELEBRACIÓ

Les quatre diputacions treballaran 
plegades «per fer avançar el país»
Tarragona commemora el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya amb una exposició centrada en la Xarxa de Biblioteques Públiques 

Fins el 7 de setembre 
el pati del Palau acull 
l’exposició que repassa 
les obres de l’ens 

Salvador Esteve va 
defensar el treball entre 
les quatre diputacions 
per construir el segle XXI

Prop d’un centenar de persones van acudir a l’acte. 
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Redacció
El mes de juny arriba ple d’actes 
festius que combinen la tradi-
ció de les festivitats catalanes 
i la fusió amb els nous temps. 
Per commemorar el Dia Inter-
nacional de la Música, aquest 
divendres es farà un tribut a 
Pink Floyd, la banda britànica 

considerada una icona cultural 
del rock del segle XX i una de les 
formacions més influents de la 
història de la música. L’actuació 
tindrà lloc a les onze de la nit a 
la Capsa de Música, a l’avinguda 
Vidal i Barraquer. 

A partir de dissabte, la ce-
lebració de Corpus entra en 

joc. Així, a les sis de la tarda, 
la plaça del Rei serà l’escenari 
per començar a confeccionar 
la catifa de flors. Les entitats de 
La Brida i Tallers 03, animen a 
la ciutadania a «tintar els ence-
nalls». L’endemà, dia de corpus, 
la font del claustre de la Catedral 
donarà pas a l’habitual Ou com 

balla. Així mateix, es posarà 
punt i final a la confecció de la 
catifa, fet que permetrà que a 
la tarda, es procedeixi al toc de 
campanes que precedirà la pro-
cessó.  Aqeusta arribarà fins a la 
Catedral acompanyada de grups 
festius com el Magí de les Tim-
bales, els Negritos, els Gegants 

Moros, els Gegants del Cós del 
Bou-Amics de la Ciutat, grallers 
i timbalers. 

Diables d’aquí i d’allà
La celebració de la nit de Sant 
Joan omplirà la ciutat de Tarra-
gona de foc, procedent de tota 
Catalunya. D’entrada, a dos 
quarts de set de la tarda, arriba-
rà el foc de Sant Joan, procedent 
del cim del Canigó. 

A les set de la tarda, la plaça 
dels Sedassos donarà lloc a la 
tradicional moscatellada po-
pular, mentre que, a les vuit, el 
Serrallo rebran el foc amb la so-
rollosa tronada, la foguerada i el 
ninot. A partir de les onze de la 

nit, la plaça de la Font serà l’espai 
perfecte per rebre la cercavila del 
Foc, formada pel ball de diables, 
el drac, el bou, la víbria i la colla 
de diables Voramar. Tots aquests 
aniran acompanyats d’uns con-
vidat d’honor com són el Drac de 
Banyeres i el Drac de Montblanc. 

Per gaudir de la nit més curta 
de l’any, la festa es podrà trobar 
en diferents punts de la ciutat, 
com és el cas de l’avinguda Vi-
dal i Barraquer, amb la gira El 
Tour40 Tarragona 2017 o les re-
vetlles del Passeig de les Palme-
res. El dia 24 les colles castelleres 
ompliran la plaça de la Font per 
demostrar les apostes de la tem-
porada. 

El Dia de la Música i les celebracions de 
Corpus i Sant Joan omplen el juny

OCI

El diumenge 22 es vestirà amb la catifa de flors i una cercavila de foc serà la reina de la nit del 23
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