
ls presidents de les di-
putacions catalanes
han reivindicat, cent
anys després de la seva

creació, la Mancomunitat de Ca-
talunya com una «estructura de
país clau» en la configuració de la
societat catalana. 

els representants institucionals
actuals han emulat una foto histò-
rica que es va fer l'any 1918 a l'es-
calinata del pati de les Magnòlies
aprofitant una de les visites a la ciu-
tat del consell permanent de la
Mancomunitat, presidida per josep
Puig i Cadafalch. els presidents de
les diputacions van remarcar que
la institució va jugar un paper es-
sencial per protegir la llengua ca-
talana, per organitzar una admi-
nistració moderna i descentralit-
zada i per cohesionar el país des del
municipalisme.

Cent anys després de la seva
creació, l'esperit de la Mancomu-
nitat és més vigent que mai. els pre-
sidents de les quatre institucions ca-
talanes han lloat el paper que va ju-
gar la institució que, tot i sobreviure
pocs anys, va assentar les bases del
què és Catalunya en l'actualitat. «va
fixar les eines de futur amb un
present que assetjava, igual que
ara», ha afirmat el president de la
diputació de Tarragona, josep Po-
blet.

els presidents van reivindicar
la Mancomunitat de Catalunya
com la institució que va apostar per
normativitzar la llengua catalana i
la seva gramàtica permetent, així,
que sobrevisqués al pas del temps.
«una llengua sense estat corre pe-
rill de convertir-se en dialecte»,
van recalcar els presidents que van

assegurar que un dels «grans en-
certs» de la Mancomunitat va ser
l'acció de govern a favor del català.

«la unitat d'acció política i la
unitat de criteri van marcar, per so-
bre les estratègies partidistes, una

estratègia de país que va tenir una
volada extraordinària i excepcio-
nal», va afirmar Poblet.

en honor a aquesta unitat que va
caracteritzar la Mancomunitat, els
quatre presidents han iniciat els ac-

tes de commemoració fent una
fotografia que n'emula una altra
que es va fer del Consell Permanent
de la Mancomunitat al 1918 i en la

E

Els representants polítics i institucionals van lloar en un acte celebrat a la seu de la Generalitat a Girona el paper essencial de la Mancomunitat de Catalunya per
protegir la llengua catalana, per organitzar una administració moderna i descentralitzada i per cohesionar el país des del municipalisme. «Afrontem el futur del
nostre país amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes de construir nous horitzons per a Catalunya», va dir el president de la Diputació de Girona, Joan Giraut

Les quatre Diputacions celebren a Girona els cent anys de la històrica institució

Homenatge centenari a la Mancomunitat
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La commemoració del centenari de la Mancomunitat ahir va viatjar en el temps per emular la fotografia del seu Consell Permanent que es va fer
l’any 1918 i en la qual van participar els quatre presidents de les diputacions de l’època. La instantània de l’acte oficial celebrat ahir es va prendre a les
escales del que llavors era l'hospital Santa Caterina i que en l’actualitat és la seu del Govern de la Generalitat a Girona. En la imatge presa el 2014 hi surten
els quatre presidents de les diputacions catalanes actuals, Joan Giraut, Salvador Esteve, Joan Reñé i Josep Poblet, a més de l'alcalde de la ciutat de Girona,
Carles Puidemont, diputats de la Diputació gironina i directors de mitjans de comunicació. 



Reconeixement que emula un Consell Permanent de 1918

«Una llengua sense estat 
corre perill de convertir-se 
en dialecte», van recalcar els
presidents de les Diputacions 
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MMEENNÚÚ DDEE GGRRUUPP
Pica-pica de:   

Amanida de l’hort
Embotits amb pa de coca amb tomàquet

Croquetes
Calamars andalusa
Xipirons saltejats

Segon a escollir:
Entrecot a la brasa o amb salsa roquefort

Orada a la brasa o al forn

Postres, beguda i cafès

Preu menú: 20€ (IVA 7% inclòs)

Si celebres el teu aniversari, nosaltres posem 
el pastís de franc!!!

DE DIMARTS
A DIVENDRES

menú diari al migdia a
9,50 € (IVA i beguda inclosos)

amb 4 primers 
i 4 segons plats i postres

Cada dia, al menú, 
un plat especial

Per a més informació, telèfon

887722 0088 0077 0000
o consulteu web: www.duplexrestaurant.es
Rda. Ferran Puig, 39 baixos · Girona

Per a les seves celebracions: 
sopars de colla, aniversaris, 
batejos, petits casaments… 
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qual eren presents els quatre pre-
sidents de les diputacions de l'è-
poca. Com en aquella ocasió, la
instantània es va prendre a les es-
cales del que en aquells moments
era l'hospital Santa Caterina i que
avui és la seu de la Generalitat a
Girona.

«Fer pinya»
L'amfitrió, el president de la Di-
putació de Girona, Joan Giraut, va
afirmar que, cent anys després, les
quatre diputacions catalanes tor-
nen «a fer pinya» per «abraçar»
l'esperit d'aquella Mancomunitat.
«Afrontem el futur del nostre país
amb la mateixa il·lusió i les ma-
teixes ganes de construir nous
horitzons per a Catalunya», va
afirmar Giraut. Després de la fo-
tografia i dels parlaments dels
presidents, la comitiva ha fet una
visita a l'exposició Normativitza-
ció de la llengua, que acull la
Casa de Cultura de la Diputació de
Girona fins al 27 de juliol. 

Es tracta d'una de les exposi-
cions que conformen el projecte
expositiu L'inici del demà. Man-
comunitat de Catalunya. 100 anys,
organitzat per les quatre diputa-
cions catalanes i coordinat pel
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB). 
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La visita del Consell de la Man-
comunitat de Catalunya a Girona
el setembre de 1918 va ser viscut
amb gran expectació a la ciutat, tal
com reflectien en els dies previs els
mitjans escrits de la província. El
Diario de Gerona publicava unes
setmanes abans que els membres
del Consell no arribarien a la ciu-
tat «com una munió de descone-
guts que venen formant aparato-
sa corrua a rebre acataments i a fer
promeses buides i insinceres»,
sinó que veien la trobada com
una oportunitat per «sojornar unes
hores per a treballar en bé de la ter-
ra catalana i a compartir amb tots
amicalment per a fer-se càrrec,
sense cap mena d’engany, del que
som, i del que amb el concurs de
l’organisme que representen po-

dem arribar a ser».
«Restarem satisfets si els ho-

norables visitants es troben entre
nosaltres no com a forasters i des-
coneguts», publicava el mateix
diari uns dies després, assegurant

que la visita havia de ser se-
nyal que «l’esperit català
resta plenament incorporat
en el nostre ambient lo-
cal».

Sobre la visita del Consell
de la Mancomunitat, el mit-
jà reproduïa un text de la
Veu de Catalunya que ex-
plicava com els represen-
tants havien visitat la caser-
na de Sant Domènec, entre
d’altres. «Totes les portes li’n
fores obertes i tots els passos
franquejats per tal que fru-
ïssin les gentileses conting-
judes en la construcció, més
ben tractada», destacava el
text.

Tant va ser el positivisme
que va desprendre aquesta
visita que en un altre article
de la Veu de Catalunya re-
marcaven que «en aquesta
estada a Girona amb motiu de
reunir-s’hi el Consell de la

Mancomunitat, hem pogut veure
la claror d’una nova vida que, des-
bordant-se ja de les converses ín-
times, va guanyant cada dia un
major espai de l’opinió».

R. VAN EECKHOUT | GIRONA

Els mitjans escrits de l’època
remarcaven la importància de
la visita del Consell de la
Mancomunitat a Girona

LA REUNIÓ ALS MITJANS

Gran expectació el 1918 per un
acte per reivindicar la catalanitat

Entre les dues darreres setmanes d’agost i la primera de
setembre del 1918, el Diario de Gerona va recollir en diversos articles
l’expectació generada per la visita del Consell de la Mancomunitat a
Girona i posteriorment els trets positius de l’acte. 




