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Fa cent anys, l’abril de 1914, es va constituir la 
Mancomunitat de Catalunya, federació de les quatre 
diputacions catalanes. Va ser el primer pas vers 
l’autogovern. S’inaugurà quan justament feia dos-
cents anys de la desfeta de 1714 i de la pèrdua de 
les institucions polítiques autònomes de Catalunya 
per la força de les armes. La Mancomunitat de 
Catalunya va ser la precursora de la Generalitat de 
1931 i de la de 1977; per tant, és l’origen de l’actual 
Generalitat. La Mancomunitat va ser producte de 
la col·laboració dels partits de Catalunya en un 
projecte de construcció nacional. Durant els onze 
anys que va existir, i amb pocs recursos, féu una 
obra de vertebració del país desenvolupant telèfons, 
carreteres, serveis sanitaris, escoles tècniques i 
biblioteques, alhora que posava les bases de la 
normalització lingüística. La Catalunya actual és 
hereva de l’obra feta per la Mancomunitat.

PROGRAMA
Dimecres, 22 d’octubre

16.00 h Inauguració del simposi
16.30 h  Enric Prat de la Riba i Josep Puig i 

Cadafalch, primer i segon presidents,
Albert Balcells
(Institut d’Estudis Catalans)

17.00 h   Antecedents i campanya pro Mancomunitat,
Santiago Izquierdo
(Universitat Pompeu Fabra)

17.30 h Col·loqui
18.30 h Pausa
19.00 h  La relació amb l’administració local i el 

projecte d’estatut d’autonomia de 1919,
Enric Pujol
(Universitat Autònoma de Barcelona)

19.30 h  Les fi nances de la Mancomunitat,
Josep M. Muntaner
(Institut d’Estudis Catalans)

20.00 h Col·loqui

Dijous, 23 d’octubre

16.00 h  La política sanitària,
Ferran Sabaté
(Universitat de Barcelona)

16.30 h  La política agrària,
Andreu Mayayo
(Universitat de Barcelona)

17.00 h Col·loqui
18.00 h Pausa
18.30 h  Els serveis i ensenyaments tècnics, carreteres i 

telèfons,
Santiago Riera
(Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis 
Catalans)

19.00 h  Cap a la normalització lingüística,
Josep Massot
(Institut d’Estudis Catalans)

19.30 h Col·loqui

Divendres, 24 d’octubre

16.00 h  Les biblioteques i les bibliotecàries,
Assumpció Estivill
(Universitat de Barcelona)

16.30 h  L’obra pedagògica,
Josep González-Agàpito
(Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis 
Catalans)

17.00 h Col·loqui
18.00 h Pausa
18.30 h  La irradiació de la Mancomunitat fora de la 

província de Barcelona,
Josep M. Roig i Rosich
(Universitat Rovira i Virgili)

19.00 h  La Mancomunitat, la intel·lectualitat i el 
Noucentisme,
Jordi Casassas
(Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis 
Catalans)

19.30 h Col·loqui i clausura

Dissabte, 25 d’octubre

10.00 h  Visita guiada a l’exposició «Prat de la Riba 
i la Mancomunitat», al vestíbul de l’edifi ci 
de Can Serra de Barcelona (Rambla de 
Catalunya, 126)


