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La Mancomunitat ha estat un dels temes centrals
de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada
PRADA DE CONFLENT | Raimon Subirà

El centenari de la Mancomunitat de
Catalunya és un dels temes que ha
centrat la present edició de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada
de Conﬂent.
ASSISTÈNCIA I INTERVENCIÓ
DE JOAN GIRAUT
Concretament dilluns s’hi va celebrar un acte commemoratiu amb
el títol De la Mancomunitat als
nostres dies. Construint estructures
d’Estat i que va comptar amb les
intervencions del conseller de Salut
de la Generalitat de Catalunya, Boi
Ruiz; del president de la Diputació
de Girona, Joan Giraut; del president de la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve; del president de
la Diputació de Lleida, Joan Reñé;
i del diputat delegat d’Hisenda de
la Diputació de Tarragona, Benet
Jané.
Durant l’acte el president de la Diputació de Girona, Joan Giraut,
va assenyalar que «ningú no pot
negar que les diputacions volem
i podem ser, al 2014, una estructura d’Estat», i va explicar que «és
realment important que siguem
conscients que bona part de la
consecució dels nostres objectius
com a país passen perquè el territori sigui fort, estigui vertebrat
i tingui capacitat de resposta davant la voluntat del dret a decidir
dels catalans».
En aquest sentit, Giraut, va remarcar que «la funció de la Diputació
és harmonitzar aquestes aspiracions, contribuir a racionalitzar
la despesa i afavorir polítiques
que tendeixin més a mancomunar que a dividir».
El president de la Diputació gironina també va destacar que «ara, com
quan es va crear la Mancomunitat, els catalans estem cridats a
construir una realitat nova, una
realitat que ens situï com a poble
un graó més amunt del lloc on
hem estat durant dècades, possiblement durant segles».
SEMINARI D’INVESTIGACIÓ
Dilluns també es va celebrar a
la Universitat Catalana d’Estiu
la primera jornada del seminari
d’investigació de dos dies Anhels
i experiències d’autogovern : de la
Mancomunitat al dret de decidir en
què diversos professors universitaris i doctors en història analitzen
la trajectòria de la Mancomunitat, les aspiracions sobiranistes de
Catalunya i la viabilitat d’un Estat

propi.
LA MANCOMUNITAT I LES
DIPUTACIONS
La Mancomunitat de Catalunya fou
una institució que mancomunà les
quatre Diputacions catalanes entre
el 1914 i el 1925, i que va centrar
els seus esforços en la creació d’infraestructures de país. Treballà activament en sectors com l’educació,
la sanitat, la llengua, la cultura, la
ciència, la indústria i les infrastructures de comunicació.
La Universitat Catalana d’Estiu,
que té lloc a Prada, a la comarca del
Conﬂent (Catalunya Nord), des de
fa quaranta-sis anys, ha estat sempre un espai de llibertat i de trobada
d’estudiants, professors, professionals, especialistes, polítics i assistents en general dels vuit territoris
que conformen els Països Catalans:
l’Alguer, Andorra, el Carxe, el Principat de Catalunya, la Catalunya
del Nord, la Franja de Ponent, les
Illes Balears i el País Valencià.
TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS I
LA MANCOMUNITAT
Els 100 anys de la Mancomunitat
de Catalunya no podien passar per
alt a la Universitat Catalana d’Estiu
de la mateixa manera que ha estat
un tema important coincidint amb
aquesta efemèride, tot i el curt període de la seva existència, des de
1914 a 1924.
En aquest sentit, Televisió del Ripollès, va participar activament al
programa documental que va fer
la Xarxa Audiovisual Local amb el
títol de Somiar un país, construir
un somni.
Televisió del Ripollès va participar
un dels debats d’aquest documental
amb imatges del llegat que va deixar la Mancomunitat de Catalunya
i la importància que va tenir aquesta a la comarca del Ripollès en els
diversos àmbits.
Per discutir entorn de la presència i
la importància que va tenir la Mancomunicat de Catalunya a la nostra
comarca, es va fer un debat que
va comptar amb la presència del
professor de l’Escola Vedruna de
Ripoll, Jordi Roca; l’arxiver ripollès
Agustí Dalmau; i l’historiador ribatà Miquel Sitjar.
Un debat molt interessant que va
posar de relleu els pros i contres
de la forma com va inﬂuir la Mancomunitat al territori. Un període
curt però que, entre altres, va fer
algunes actuacions a nivell de comunicacions, cultural, i de reconstrucció d’alguns dels monuments
més importants del romànic.
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