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pacte social per a la ciutadania
Sembla tòpic fer aquestes afirmacions i concloure que no
s’ha hagut de fer gaire esforç intel·lectual per arribar a una
conclusió tan clarivident. Òbviament és cert. No obstant
això, cal remarcar que la manera de vehicular aquesta
participació no és únicament a partir d’una regidoria creada
amb aquestal finalitat, ni individualment, que també, sinó
a partir de la implicació de tots els agents socials implicats
en la urbs, perquè esdevinguin realment agents socials de
canvi, de millora i als qual s’ha de prestar una especial
atenció pel que representen: la veritable societat civil.

Construint ciutat:
coresponsabilitat
de tots els agents
socials
UGT

En el moment actual, ens trobem immersos en un període
preelectoral que porta tothom a defensar criteris, idees de
ciutat i maneres de viure-la. Les unes amb més intensitat
i les altres amb una visió molt més pragmàtica i abocada
a l’oportunitat de canvi i a una alternativa a la visió simbólica
global de la ciutadania. Res a dir quan la relació política
s’endinsa en el joc de les paraules i de les accions tendents
a obtenir uns resultats i una representació dels ciutadans
molt concreta i mirall de les diferents sensibilitats que en
la nostra Lleida hi coinflueixen.

cultura

Ara bé, amb independència de qui correspongui gestionar
el dia a dia dels conciutadans, el que sí que és clar és que
el repte de construir i fer ciutat és responsabilitat en primera
instància de totes i tots els ciutadans de Lleida.

La UGT de Lleida creu fermament en la seva capacitat
transformadora de la societat, no en va ho ha fet durant
més de 100 anys, però a més és conscient del paper que
ha de representar per fer ciutat, un paper en què s’ha de
prioritzar els drets i els deures com a ciutadans, en què
s’ha de possibilitar que el nouvingut sigui acollit sense
estridències, i sempre des del consens i el diàleg sincer,
però ferm, per fer avançar en el nostre espai comú de
convivència que és Lleida.
Conjuminar progrés i acollida no és difícil si existeix la
corresponsabilitat dels agents socials, alhora que es converteixen en els millors aliats per fer una societat més justa
i equitativa, principis bàsics de tota societat moderna i
democràtica.
És per això que la UGT sempre i en tot lloc estarà a favor
de tot allò que comporti progrés, implicació i construcció
del nostre imaginari comú, que és el que realment ens
defineix com a membres i actors d’una ciutadania activa
com la que es mereix la nostra ciutat: Lleida.

Lleida recupera
l’històric Pati de
les Comèdies

Aquesta nova plaça va acollir
durant segles les representa-

cions que les companyies
ambulants de comediants i
els grups teatrals estables de
Lleida oferien al públic.
Aquest ús es va perllongar
des del Renaixement fins al
començament del segle XX.
L’acte, presidit per l’alcalde,
Àngel Ros, va comptar amb
la presència de representants
institucionals i del món cultural. Després dels parlaments,
el Pati de les Comèdies va

Hermínia Sirvent

Coincidint amb la celebració
del Dia Internacional del Teatre, Lleida ha recuperat un
indret urbà històric. En una
cerimònia solemne i alhora
lúdica, la Paeria va batejar
amb el nom de Pati de les
Comèdies l’espai situat entre
els edificis de l’Institut Municipal d'Acció Cultural i l'Institut
d'Estudis Ilerdencs (IEI).

tornar a ser un escenari teatral, en aquest cas de la representació d'una obra de la
companyia de l'Aula de Teatre La Inestable 21. Com a
colofó, l'actor Lluís Soler va
llegir el manifest del Dia Internacional del Teatre.

El paer en cap també va
anunciar que la Paeria impulsarà davant la Generalitat de
Catalunya el procés perquè
els estudis d’art dramàtic que
imparteix l'Aula de Teatre des
de fa 25 anys esdevinguin
oficials.

