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DESCRIPCIÓ

Enguany es commemoren els cent anys de la constitució de la Mancomunitat 
de Catalunya i amb aquest pretext s'han cercat a l'arxiu arxiu municipal del 
consistori una mostra de quines són les empremtes que hi han restat.
El resultat de la cerca participa d'una mostra de documents d'arxiu a l'entorn 
de les accions realitzades per la Mancomunitat de Catalunya al territori de la 
província de Barcelona. Aquesta mostra està formada per 107 documents 
procedents de 28 arxius municipals, gestionats pels arxivers itinerants del 
Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals que coordina 
l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
La Mancomunitat de Catalunya va ser un organisme supra provincial que 
inicià les activitats el 6 d'abril de 1914. Va estar inicialment presidida per 
Enric Prat de la Riba fins a la mort d'aquest, l'agost de 1917; posteriorment 
la presidí J. Puig i Cadafalch, fins que es veié empès a renunciar i exiliar-se a 
França, arran del cop d'estat de Primo de Rivera. Finalment n'ocupà la 
presidència l'anticatalanista Alfons Sala Argemí, el qual es dedicà a 
desmantellar la institució, que quedà suprimida definitivament el 20 de març 
de 1925, en aplicació del nou Estatuto Provincial de la dictadura.
Un dels trets sobresortints de l'acció desenvolupada per la Mancomunitat va 
consistir en la voluntat d'atendre a les necessitats de tot el territori, de 
modernitzar-lo i vertebrar-lo.
El resultat de totes les recerces dels arxius municipals es poden visitar així 
com conèixer quines actuacions van tenir lloc en el nostre municipi i a altres 
poblacions menors de 10.000 habitants de la nostra província a través del 
següent enllaç: http://www.diba.cat/web/exposicio-mancomunitat-als-
municipis/tema
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L’arxiu municipal de Palafolls participa a l’exposició virtual: 
“L’Obra de la Mancomunitat als municipis”

Data de modificació: 21/05/2014 12:18:40

Inici > Actualitat > Notícies

Pàgina 1 de 1- Palafolls - Ajuntament de Palafolls

30/01/2015http://www.palafolls.cat/pl1/actualitat/noticies/id120/l-arxiu-municipal-de-palafolls-p...


