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a Paeria va commemorar el XXV aniversari dels
ajuntaments democràtics amb un acte solemne que va
tenir lloc al Palau de la Paeria i que va ser presidit per
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. A l’acte, van ser-hi
convidats tots els regidors i alcaldes que han format
part de la corporació municipal al llarg de les diverses
legislatures, entre els anys 1979 i 2004.
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La celebració va reunir els tres alcaldes que ha tingut Lleida
des de la instauració dels ajuntaments democràtics: Antoni
Siurana, Manuel Oronich i Àngel Ros. El president de la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals,
Àngel Garcia Fontanet, va ser l’encarregat de pronunciar una
conferència al saló de sessions amb el títol “25 anys
d’ajuntaments democràtics a Catalunya”.
Garcia Fontanet va fer algunes reflexions sobre la democràcia
i el protagonisme de la societat i dels ajuntaments, i va il·lustrar
amb exemples el model democràtic en molts països, a més
de mostrar-se partidari de la discriminació positiva en
democràcia per afavorir els sectors que pateixen la desigualtat.
Al discurs posterior, Àngel Ros assenyalà que els darrers 25
anys per a Lleida han estat de progrés. “Un progrés al qual
ha contribuït una bona part dels presents des del govern
municipal; i al qual també han contribuït, des dels rengles de
l’oposició, l’altra part dels avui presents. Vull remarcar el fet,
poc recordat, de les moltes ocasions en les quals tots els
regidors i regidores de la Paeria han votat conjuntament
propostes del Govern o mocions presentades al Ple de la
Corporació. Els desacords normals –i fins i tot necessaris– en
democràcia, han contribuït, en tot cas, a dibuixar millor les
propostes d’acció municipal. En el seu conjunt, la tasca
municipal de tots aquests anys s’ha desenvolupat en un
ambient de diàleg i de pau”, va dir l’alcalde.
Pel paer en cap, el futur de Lleida “passa per tenir cura de les
persones, del seu benestar i del seu progrés social i econòmic.
El desenvolupament de Lleida com a capital agroalimentària
de la nostra euroregió en serà una peça fonamental”.
L’alcalde de Lleida va destacar el tradicional ambient de diàleg
i de pau en què, segons va afirmar, ”s’ha desenvolupat la tasca
política municipal”, i va recordar especialment el treball dels
regidors de la primera legislatura democràtica destinat a
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Fotos superiors i fotos pàgina anterior: totes les corporacions lleidatanes des de les primeres eleccions democràtiques.

Dues imatges de la celebració: els alcaldes de l’època democràtica (Siurana, Ros i Oronich) i un nombrós grup de regidors de totes les legislatures.

establir “les bases de la Lleida del futur” i a “atansar l’ajuntament
a tots els ciutadans”.

havien compartit durant alguns anys la tasca política a
l’Ajuntament de Lleida.

La festa dels 25 anys dels ajuntaments democràtics va aplegar
prop de 80 persones, entre les quals hi havia regidors de les
diferents formacions polítiques que han representat la ciutadania
a la corporació municipal, la institució més important de la ciutat
des del segle XIII. En el decurs de l’acte, es va reconèixer la
tasca d’aquelles persones que van treballar per construir una
ciutat millor i més moderna.

La primera legislatura de la Paeria —constituïda l’any 1979—
estava formada per 27 persones i va estar governada pel Pacte
de Progrés format per les formacions del PSC, PSUC, ERC i
CiU, mentre que la UCD va ocupar, en aquells anys, els escons
reservats per a l’oposició.

Els actes van destacar per la seva emotivitat, ja que van incloure
el retrobament d’un nombrós grup de regidors i regidores que

L’acte va ser el marc d’un concert de la Banda Municipal de
Música de Lleida, que va actuar a la plaça de la Paeria i va oferir
peces clàssiques de música i del món del cinema, i va cloure
amb el cant d’“Els Segadors”.
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