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SIURANA DEIXA
L’AJUNTAMENT
I ENTRA COM A
CONSELLER EN EL
GOVERN CATALÀ

Antoni Siurana ha estat nomenat conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa
ha renunciat a la seva condició d'alcalde
de Lleida i regidor de la Paeria. Siurana
continua la seva carrera política amb la
intenció de treballar per la ciutat i pel
territori des d'un vessant més especialitzat,
com és el món agrari.

Entre la imatge del costat,
en què Siurana
pren possessió del càrrec
per primera vegada, i la
foto inferior, corresponent
a la present legislatura,
han passat 24 anys.

Siurana deixa “una Lleida que ha registrat
una profunda transformació i que ha
assolit un nivell elevat de cohesió”, segons
les seves paraules, "en un moment en
què les polítiques de la Generalitat de
Catalunya són coincidents amb el govern
de la ciutat", fet que ha qualificat de
beneficiós per a Lleida. L'exalcalde ha
manifestat públicament la il·lusió amb què
afronta el nou repte polític al servei dels
ciutadans.
Antoni Siurana fou elegit paer en cap per
primera vegada el 1979, en les primeres
eleccions municipals democràtiques
posteriors al franquisme. Des d'aleshores
ha estat alcalde de Lleida, llevat del
període comprès entre 1987 i 1989.
Al llarg del seu mandat ha representat la
ciutat de Lleida en diversos fòrums
nacionals i internacionals, entre els quals
destaquen la seva condició de diputat al
Parlament de Catalunya des de la II a la
VI legislatura: la vicepresidència de la
Federació Espanyola de Municipis i
Províncies en la darrera legislatura, i la
presidència de la Conferència de Poders
Locals i Regionals d'Europa, durant el
bienni 1985-1987. Entre d’altres càrrecs
d’àmbit més local, també ha ostentat la
presidència del Patronat de la Fundació
La Fira de Lleida, de Mercolleida i de la
Comunitat de Regants del Canal de
Pinyana.
Siurana entra a formar part del nou govern
tripartit de la Generalitat de Catalunya,
presidit per Pasqual Maragall i format per
8 consellers del PSC, 6 consellers d’ERCEV i 2 consellers d’IC-V.

MARIA BURGUÉS, ALCALDESSA EN FUNCIONS
La 1a tinenta d'alcalde, Maria
Burgués, ha assumit el càrrec
d'alcaldessa en funcions fins a la
proclamació d'un nou paer en cap.
A partir de la renúncia d'Antoni
Siurana, la junta electoral haurà de
designar el nou membre de la
corporació, que, d'acord amb la llei
electoral, és la persona que segueix
en l'ordre de la candidatura
socialista. Els primers dies d'aquest
nou any, els regidors de Lleida
hauran d'escollir un nou alcalde o
alcaldessa en el decurs d'un ple
extraordinari, després que el nou
regidor o regidora s'hagi incorporat
al grup municipal socialista.
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