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Notícies

La Mancomunitat de Catalunya
(1914-2014)

Des de 1911, la Diputació de Barcelona, presidida
per Enric Prat de la Riba, havia llançat la idea de
crear  un  organisme  comú  que  mancomunés  les
quatre  diputacions  catalanes  amb  l’objectiu
d’introduir la base d’un poder regional, millorar les
infraestructures, modernitzar el programa educatiu
i  fomentar  i  difondre  la  llengua  i  la  cultura
catalanes.  D’aquesta  manera,  la  Diputació  de
Barcelona  va  proposar  “la  reconstitució  de  la
personalitat catalana, regida autonòmicament per
una  Diputació  única”  i  que  aquest  acord  fos
proposat  al  president  del  govern  i  a  les  altres
diputacions catalanes. Així l'any 1914 va néixer la
Mancumonitat de Catalunya que va estar activa fins
l'any  1925,  dos  anys  després  de  la  dictadura  de
Primo de Rivera. Enguany celebrem el centenari de
la  seva  creació  que  va  representar  el  primer
reconeixement per part  de l'estat  espanyol de la
personalitat i de la unitat territorial de Catalunya. 

Enric Prat de la Riba (1914 – 1917) fou un advocat i
periodista, també va impulsar i presidir per primer cop
la  Mancomunitat  de  Catalunya   i  un  dels  principals
artífexs del ressorgiment del sentiment nacional català
del segle XIX. 

La  Mancomunitat  va  promoure,  impulsar   i  crear
infraestructures  importants  de  camins  i  ports,
obres  hidràuliques,  ferrocarrils,  telèfons...També
va crear l'IEC-Institut d'Estudis Catalans-, el Servei
Geogràfic i Geològic, el Servei de Metereologia de
Catalunya... entre d'altres. També va realitzar una
reforma  educativa  i  va  construir  una  xarxa  de

biblioteques...  per  tal  de  augmentar  el  nivell
cultural del país. A més va realitzar altres tasques
de  beneficència,  cultura  i  sanitat.  També  va
emprendre  iniciatives  per  augmentar  els
rendiments agrícoles i forestals introduint millores
tecnològiques,  de  serveis  i  educatives  i  va
potenciar els ensenyaments tecnològics necessaris
per a la indústria catalana. 

Organització

L’estructura  d’aquesta  nova  institució  estava
constituïda  per  una  assemblea  de  96  diputats
provincials (36 per Barcelona i 20 per a cadascuna
de les altres tres províncies) i pel Consell, integrat
per  vuit  consellers  i  pel  president  de  la
Mancomunitat.

• L’Assemblea
Estava  formada,  en  el  seu  inici,  per  tots  els
diputats  provincials  de  les  diputacions
mancomunades.  Es  reuneien  ordinàriament  dues
vegades l’any, els mesos de maig i de novembre.

• El Consell
Actuava com a poder executiu de la Mancomunitat
de  Catalunya  i  està  format  pel  president  i  vuit
consellers(Cultura  i  Instrucció,  Camins  i  Ports,
Obres  Hidràuliques  i  Ferrocarrils,  Telèfons,
Agricultura  i  Serveis  Forestals,  Beneficència  i
Sanitat, Política Social, i Hisenda). 

Oficines Centrals

Les  oficines  administratives  de  la  Mancomunitat
estaven  organitzades  en  els  departaments
següents:  Administració,  Hisenda  i  Intervenció  i
Caixa.  Aquests  departaments  estaven  dividits  en
seccions i, alhora, en negociats.
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