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El Saló de Plens va acollir el 16 d’octubre l’acte commemoratiu de la creació de la Paeria. © Hermínia Sirvent

Commemoració dels 750 anys de la Paeria

L

• Durant l’acte es va exhibir el document original de la signatura del privilegi de Jaume I

’Ajuntament
de
Lleida va commemorar el 16
d’octubre al Saló
de Plens els 750
anys de la creació de la Paeria amb una àmplia representació institucional i de
la societat civil lleidatana.
El document original de la
signatura del privilegi de
la Paeria, concedit pel rei
Jaume I l’any 1264, va presidir l’esdeveniment. A partir
d’ara, se n’exposarà permanentment una reproducció
al Saló de sessions.
En el decurs del mateix
acte institucional, l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, va rebre la plaça d’honor que el
Consell d’Europa ha concedit a la ciutat en reconeixement a la tasca portada a
terme en els darrers anys
benefici de la promoció de
la idea d’Europa i de les re-

Al gener, presentació
d’un audiovisual per
conèixer l’evolució
econòmica de Lleida
lacions dels ciutadans europeus.
El paer en cap va destacar l’orgull que la ciutat
pugui celebrar l’efemèride
de la concessió d’un dret

que va ser un punt clau del
procés de creixement de
Lleida, que ja es va iniciar
amb la Carta de Poblament
del 1150. També va fer una
breu explicació històrica
de l’evolució de la Paeria i
va destacar que gràcies a
la concessió del privilegi
Lleida es va convertir en un
punt neuràlgic de la Corona
d’Aragó durant els segles
XIII i XIV.

Façana d’estil renaixentista del Palau de la Paeria. © Hermínia Sirvent

Per la seva banda, el
degà de la Facultat de Lletres de la UdL, l’historiador
Joan Busqueta, va fer una
Glossa sobre el Privilegi de
la Paeria, analitzant la importància històrica i l’abast
d’aquesta concessió que el
rei Jaume I va fer a la ciutat.
Els actes commemoratius continuaran al gener
amb la presentarció d’un
audiovisual d’alta definició que permetrà conèixer
l’evolució econòmica de la
ciutat des del naixement de
la Paeria.
També es crearà un mural artístic commemoratiu
i, al març, es representarà
a La Llotja una obra de teatre que recrearà esdeveniments i conflictes basats en
fets de judicis reals recollits
des del 1312 en el Llibre de
crims. •••
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