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LLEIDA
COMPARTEIX
ELS PRINCIPIS DE
PAU I DIVERSITAT
DEL FÒRUM 2004

Una delegació de la ciutat de Lleida
encapçalada per l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, i integrada per 150 persones, va
visitar el 14 de setembre el Fòrum
Universal de les Cultures 2004 per
conèixer el complex cultural i adherir-se
als principis que han vertebrat la iniciativa:
la pau, la diversitat i la sostenibilitat.
El grup lleidatà, composat per regidors,
representants d’associacions de veïns,
joves, jubilats i mitjans de comunicació,
va ser rebut pel responsable de l’àmbit
municipal del Fòrum, Antoni Farrés i pel
regidor de Benestar Social de l’Ajuntament
de Barcelona, Ricard Gomà. Ambdós
destacaren la col·laboració de Lleida com
a municipi adherit al Fòrum.
En el decurs de l’acte, el paer en cap
expressà l’agraïment per la rebuda i va
afirmar que la ciutat comparteix plenament
els principis del Fòrum. En aquest sentit,
Ros va refermar l’adhesió del municipi als
tres eixos que conformen el Fòrum: la
p a u , l a d i ve r s i t a t c u l t u ra l i e l
desenvolupament sostenible. Ros definí
Lleida com una ciutat integradora, oberta

La visita de la delegació lleidatana va culminar un any de col·laboració entre la ciutat i el Fòrum.

i sostenible que treballa per la pau i va
refermar la vinculació del municipi al
Fòrum amb la signatura al Llibre d’Honor.
Penjada del talismà de Lleida
En un acte posterior, celebrat a la Plaça
dels Talismans del Món, l’escolar lleidatà
Gerard Tresànchez va llegir un Manifest
per la Pau, redactat pel Plenari dels Infants,
m e n t re q u e C a r l a Vi d a l v a s e r
l’encarregada de penjar el talismà en nom
de la ciutat de Lleida. En aquesta zona
del Fòrum hi ha una xarxa on s’han anat
penjant objectes que simbolitzen els
desitjos dels infants d’arreu del món. El
talismà de Lleida l’han creat alumnes de
l’IES Joan Oró i Dominiques l’Annunciata

els quals, a més, han participat
campaments per la pau del Fòrum.
Aquest campament es va celebrar els dies
13 i 22 de setembre amb la participació de
15 estudiants de primer d’ESO dels centres
esmentats. Van coincidir amb nens de
Samarkanda (Uzbekistan), Sarajevo (Bòsnia),
Montevideo (Uruguai), Ghendu (Índia),
Maputo (Moçambic) i l’Havana (Cuba).
Col·laboració amb el Fòrum
La visita lleidatana al Fòrum, s’emmarca
en la col·laboració continua que ha
mantingut la ciutat amb la iniciativa. Com
a antecedents, cal esmentar que Lleida
va acollir una sessió del Seminari de Ciutats
Intermèdies, acte associat al Fòrum 2004,
destinat a analitzar el paper dels mercats
i dels espais públics de les ciutats mitjanes
com a recurs local de desenvolupament.
També s’han aplicat els principis del Fòrum
a la II Setmana de la Diversitat Cultural,
que tenia l’objectiu de crear espais de
diàleg i d’intercanvi d’experiències entre
les diferents cultures que conviuen a la
ciutat.
D’altra banda, el tinent d'alcalde Josep M.
Llop va assistir com a representant de Lleida
al II Fòrum Urbà Mundial celebrat a
Barcelona al setembre dins el programa de
Diàlegs del Fòrum 2004.

Els joves de Lleida han participat al Fòrum i han protagonitzat la penjada del talismà de la ciutat.

Igualment, Maria Burgués, Defensora dels
Drets dels Infants i Adolescents, va presentar
l'èxperiència de Lleida sobre participació
de la infància en els afers de la ciutat en el
Fòrum Urbà Mundial, celebrat a Barcelona.
LA PAERIA/octubre 2004

