
TERRASSA

ORGANITZA

Lloc:
    Centre Cultural Terrassa
    C/ Rambla d’Ègara, 340
    Terrassa
Hora:
     19.30h - 21.00h

Inscripcions: 
     http://terrassa@omnium.cat     
     mail: terrassa@omnium.cat
     telèfon: 651 915 296
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LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
CENT ANYS D’ESTRUCTURES D’ESTAT
CURS D’HISTÒRIA
4, 11, 18, 25 de març i 1 d’abril de 2014

Secció de Ferrocarrils Secundaris Secció de telèfons

Comissió Municipal pro ZonesFranques
Servei Geogràfic Servei Geològic

Institut d’Estudis Catalans

Servei Metereològic de Catalunya

Biblioteca de Catalunya Escola Industrial

Escola Superior de Belles Arts

Escola Superior d’Alts Estudis Comercials
Escola de Bibliotecàries Escola Superior d ‘Agricultura

Consell d’Investigació Pedagògica

Escola Montessori

Oficina d ‘Estudis Jurídics

Escola del Treball

Casa de la Maternitat Casa de la Misericòrida

Escola d ‘Administració Local

Lloc:
     Centre Cultural Terrassa
     c/ Rambla d’Ègara, 340. Terrassa

Hora: 19.30 - 21

Inscripcions:
     Podeu omplir el formulari a l’adreça: 
     http://cursos.omniumterrassa.cat/
     o bé enviar un correu a: 
     terrassa@omnium.cat
     o bé deixar un missatge als telèfons:
     93 733 72 81 / 698 776 540
     En qualsevol cas, rebreu la corresponent
     confirmació.

Preu:
     Socis d’Òmnium i CEHT: gratuït
     Jubilats i estudiants: gratuït
     No socis: 5 Euros
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Albert Balcells
(Barcelona, 1940), 
catedràtic d’història a la 
Universitat Autònoma 
de Barcelona, és un dels 
principals especialistes 
del període de la 
Mancomunitat. És autor 
d’una àmplia producció 
bibliogràfica sobre 
el catalanisme, les 
institucions culturals i 
els moviments socials 
contemporanis. Membre 
de l’Institut d’Estudis 
Catalans, el 1995 va rebre 
la Creu de Sant Jordi i l’any 
2009 la Medalla Narcís 
Monturiol al mèrit científic.

Enric Pujol
(Figueres, 1960) 
comparteix la docència 
a la UAB amb la recerca 
històrica sobre la cultura, 
els exilis i les institucions 
catalanes contemporànies, 
entre les quals l’IEC i la 
Mancomunitat, àmbits 
que també ha tractat com 
a comissari de diverses 
exposicions i museus.
Ha estat director de la 
Casa de la Generalitat a 
Perpinyà i l’any 1998 va 
rebre el Premi Enric Prat de 
la Riba pel seu estudi sobre 
la figura de l’historiador 
Ferran Soldevila. 

Santiago Riera i Tuèbols 
(Barcelona, 1935) és 
professor emèrit de la 
Universitat de Barcelona 
i membre numerari de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
Enginyer industrial i 
historiador, té publicada 
una obra àmplia sobre la 
seva especialitat: la història 
de la ciència; n’ha publicat 
síntesis divulgatives, 
assaigs i biografies, com 
ara les dedicades a Narcís 
Monturiol i a Francesc 
Salvà i Campillo. 
L’any 1994 va rebre el 
Premi a la Creació i la 
Investigació.

Jordi Casassas
(Barcelona, 1948) és 
catedràtic d’Història 
Contemporània a la 
Universitat de Barcelona 
i director de la Càtedra 
Lluís Companys de Drets 
Humans de la mateixa UB. 
Ha centrat la seva recerca 
i les seves nombroses 
publicacions en la història 
del nacionalisme i dels 
intel·lectuals catalans 
des del segle XIX fins a la 
Guerra Civil. 
L’any 1991 va fundar el 
Grup d’Estudi d’Història 
de la Cultura i les 
Intel·lectuals.

Joan Rigol
(Torrelles de Llobregat, 
1943), doctor en Teologia 
i màster en Administració 
i Direcció d’Empreses, 
ha desenvolupat tota 
mena de responsabilitats 
polítiques i associatives. 
Entre d’altres, ha estat 
conseller de Treball, de 
Cultura, diputat, senador, 
president del Parlament 
de Catalunya (1999-
2003), dels patronats de 
Montserrat i de la Sagrada 
Família. 
Actualment presideix el 
Pacte Nacional pel Dret de 
Dedicir.

LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
CENT ANYS D’ESTRUCTURES D’ESTAT

Ara fa cent anys, l’estiu de 1914, va esclatar un dels 
conflictes més sagnants de la història de la humanitat: 
la Guerra Europea, posteriorment coneguda com a 
Segona Guerra Mundial. 

A Catalunya, uns quants mesos abans, el dia 
6 d’abril, va culminar el procés de creació de la 
Mancomunitat, que agrupava les quatre diputacions 
catalanes.  La Mancomunitat va constituir la primera 
institució representativa del conjunt del Principat dos-
cents anys després del fatídic 1714. 

Tot i que les seves atribucions se cenyien a 
l’àmbit administratiu, l’empenta política i l’actuació 
modernitzadora dels seus protagonistes la van convertir 
en un referent per a les generacions posteriors.

Dimarts, 4 de març
Albert bAlcells

La Mancomunitat i els seus 
homes; el primer pas vers 
l’autogovern

Dimarts, 11 de març
enric Pujol

El paper emblemàtic de la política 
cultural de la Mancomunitat

Dimarts, 18 de març
sAntiAgo rierA i tuèbols

Ensenyament, ciència i tècnica en 
el període de la Mancomunitat

Dimarts, 25 de març
Jordi Casassas

El llegat de la 
Mancomunitat

Dimarts, 1 d’abril
Joan rigol

Societat i polítics, avui


