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Enguany es celebra el centenari de la constitució de la Mancomunitat de
Catalunya. Entitat que va néixer de la voluntat de treball conjunt de les quatre
diputacions provincials, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, enfront de la ruptura
territorial que va suposar la divisió establerta l’any 1833.
La constitució tingué lloc el 6 d’abril de 1914 al Palau de la Generalitat i Enric
Prat de la Riba en fou elegit primer president. El General Primo de Rivera, l’any 1925,
dissolgué la Mancomunitat de Catalunya.
EL document que us presentem no és pas el primer que va arribar procedent de
la nova entitat, però si és el més significatiu. Es tracta de la comunicació formal de la
constitució de la Mancomunitat i del Consell Permanent. La signa, amb tampó de
goma, el seu president Enric Prat de la Riba i en la carta mostra l’agraïment als
municipis de Catalunya per la participació d’aquests en la creació de l’ens.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada.
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Comunicació de creació de la Mancomunitat de Catalunya i del Consell
Permanent”.
Data: 21 d’abril de 1914.
Volum i suport : 2 pàgines, paper.
Àrea de context
Nom del productor(s): Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya.
Història del productor(s): El 6 d’abril de 1914 s’estableix la Mancomunitat de
Catalunya. La Mancomunitat de Catalunya és la federació voluntària de les
quatre diputacions de Catalunya, amb l’objectiu de recuperar la unitat trencada
per la divisió provincial de 1833. Enric Prat de la Riba és el seu primer President.
Tot i que la Mancomunitat de Catalunya és un projecte pensat des del 1908, no
és fins l’any 1911 quan la Diputació de Barcelona proposa a les altres tres
diputacions tirar endavant la iniciativa, que al mes de setembre d’aquell mateix
any accepten i aproven les bases de la seva constitució. Des de les diputacions
catalanes, però, es realitza una consulta als ajuntaments catalans. D’un total de
1.087, només rep l’abstenció de 55 consistoris i dos més voten en contra. La
constitució té lloc el 6 d’abril de 1914 al Palau de la Generalitat. L’any 1924,
Primo de Rivera imposa Alfons Sala al capdavant d’aquesta institució catalana. I
és el mateix Primo de Rivera qui, l’any 1925, dissol definitivament la
Mancomunitat de Catalunya.
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Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Comunicació que fa arribar el Consell Permanent de la
Mancomunitat de Catalunya en que anuncia la seva constitució com a entitat.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Català.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de documentació relacionada
Existència i localització d’originals: Es conserven a l’AMSPR.
Àrea de notes
Notes: El paper en que es troba imprès prové de la Diputació de Barcelona, una
de les quatre entitats que configuraven la Mancomunitat de Catalunya..
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Jesús Castillo Prado, 14 de maig de 2014.
Fonts: www.mancomunitatdecatalunya.cat
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció
general d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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