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Antecedents i campanya pro Mancomunitat
La ponència estudia quins van ser els antecedents de la Mancomunitat de Catalunya i com va ser la
llarga i complexa campanya que va portar a l’aprovació definitiva de la Mancomunitat l’abril de
1914. S’analitzen qüestions com el Projecte de llei d’administració local del 1907 d’Antoni Maura;
en particular, en allò que afectava les mancomunitats provincials. En la discussió d’aquest projecte
ja es van posar de manifest les diferències que, en aquesta matèria, separaven els polítics de la Restauració, representants del nacionalisme espanyol més centralista, i els polítics catalans.
Fracassada la temptativa del 1907, el 1911 el procés en demanda de la Mancomunitat es va tornar a posar en marxa, impulsat per la Diputació de Barcelona, que va proposar a les altres diputacions catalanes formar un govern únic per a tot Catalunya sobre la base de mancomunar les corporacions provincials. Un cop les bases per a la Mancomunitat Catalana van ser aprovades per les quatre
diputacions catalanes, el 17 d’octubre de 1911, es van començar a discutir a les Corts, on el projecte
va romandre encallat davant la incomprensió i la hostilitat de bona part de la Cambra. No va ser
fins al maig del 1912 que el Projecte de llei de mancomunitats provincials va ser presentat al Congrés, tot i que el projecte només recollia una part del que havien proposat les diputacions catalanes.
Al juny, el projecte va començar a ser discutit al Congrés, i a l’octubre, va ser ratificat per 171 vots a
favor i 42 en contra. Després d’aprovar-se al Congrés dels Diputats, calia sotmetre la llei a votació
al Senat.
Davant l’obstruccionisme i les dilacions de la cambra alta per a aprovar el Projecte de llei, els
partits catalans van manifestar llur desencís i van demanar al Govern que, si calia, aprovés per decret el Projecte de llei de mancomunitats provincials. Mentrestant, la societat civil catalana es mobilitzà en bloc per demanar l’aprovació del projecte. Finalment, el cap del Govern espanyol, Eduardo
Dato, decidí tancar una qüestió que ja s’arrossegava des de feia massa temps i que amenaçava de
posar en perill la, ja fràgil, estabilitat política del règim de la Restauració, i va utilitzar la via del decret per a aprovar el projecte. Finalment, el 18 de desembre de 1913 el Govern va aprovar les mancomunitats de províncies. Fou l’única reforma de l’Administració local que la Restauració va portar
a terme i, encara que era un decret d’ordre general i no únicament per a Catalunya, cap altra regió
no fou capaç d’aprofitar-la.

