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pregoner, o pregonera, de les Festes de Maig, cada

s una responsabilitat del Paer en Cap que assu-

)leao amb gran satisfacció, sempre amb el desig que la

na escollida sigui igualment grata per a lleidatanes

i lleidatans. La tria del pregoner o, com és el cas aquest

any, de la pregonera té una significació estrictament ciu-

tadana. És la ciutadania j, més concretament,

l'excel . lència en aquesta virtut civil el que ha caracterit-

zat els pregoners i les pregoneres de les Festes de Maig.

Carme Domingo, la nostra pregonera d'enguany, conti-

nua fidelment aquesta tradició. Aquesta jove dona Ilei-

datana pertany a una generació, la dels qui estan entre

els trenta i els quaranta anys, que alga ha tingut

l'ocurrència de batejar com la generació "x", una

incògnita, doncs, que s'anirà concretant en els valors

que han d'aportar a la nostra societat. De la mateixa

manera que als integrants de la meva generació els va

correspondre, per les raons històriques que tots

coneixeu, la responsabilitat de renovar la vida pública

del nostre país, a la generació de la Carme Domingo li

pertocarà el relleu generacional.

És per aquesta raó que, des de la Paeria, estem interes-

sats en la gent de la vostra generació. Una generació,

com acabo de dir, encara incògnita, és a dir, poc cone-

guda, de la qual esperem conèixer les inquietuds, els

projectes, les idees que voleu aportar a Lleida i, és clar,

també les demandes que ens vulgueu fer arribar per tal

d'endegar-les, tot facilitant la seva realització per a la
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millora de la nostra ciutat. Carme Domingo és, avui,

portaveu d'aquesta generació que hem volgut que tingui

una presència destacada en aquest inici de la Festa

Major de Lleida.

I és, vull insistir, una portaveu que destaca per la seva

exceblència. Després de finalitzar els seus estudis prima-

ris i secundaris a Lleida, va triar els estudis d'arquitec-

tura que realitzà a la Universitat Politécnica de

Catalunya, de forma brillant. Laxly 1993 obtingué una

qualificació d'excellent en el seu projecte de fi de carre-

ra i el Premi Extraordinari de l'Escola d'Arquitectura de

Barcelona. Ha impartit classes en aquesta escola i també

en la .d'Enginyers de Camins de la mateixa Universitat.

D'aleshores ença realitza la seva tasca professional en un

despatx d'arquitectes de Barcelona, però segueix activa a

la nostra ciutat, on té obra realitzada, treballa en l'exe-

cució d'un projecte i en l'avantprojecte de la plaça de

Blas Infante. La passarel . la de Cappont, obra seva en els

components arquitectònics de l'equip que va projecta-

la, és, sens dubte, el seu treball més brillant i una de les

obres acabades més emblemàtiques de Lleida. Vull apro-

fitar l'avinentesa per felicitar-la.

Crec que tots ens hem de felicitar per la gent de Lleida

que, com la Carme Domingo, esta contribuint a cons-

truir una ciutat millor, amb una empenta i amb una

qualitat en les seves realitzacions que honora la ciutat.

Com veieu, la seva generació esta deixant de ser una

incògnita per a concretar-se en realitats força engresca-

dores. Esperem molt de tots vosaltres. Si seguiu la matei-

xa tònica, i estic convençut que així ho fareu, s'obren

unes perspectives afalagadores per al futur de Lleida.

Des d'aquest convenciment i amb la seguretat que con-

tinuareu treballant amb il . lusió i eficacia per la nostra

ciutat, dono la paraula a la nostra illustre pregonera de

la Festa Major de Maig.

Antoni Siurana i Zaragoza,

alcalde de Lleida

76



Lie'	 7 de maig d 998
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xcel . lytíssim Senyor Alcalde, il•lustríssims membres
de a dorporació municipal, autoritats, pubilles de les
festes, senyors i senyores:

tegó de la Festa Major es un honor.

Tenir la paraula per a anunciar la festa es una respon-
sabilitat i comporta, a la vegada, l'esforç de desempa-
llegar-se de la timidesa que et pensa no mereixedora
d'aquest privilegi.

La festa de la primavera es la festa del recomençar.
Les comunitats invoquen els seus fundadors i
patrons perquè, un any mes, proveeixin de tota mena
de bonances la ciutat.

La violència que s'exercí contra sant Anastasi i que el
convertí en màrtir provocà la cohesió de la ciutadania
per fer homenatge a la seva figura. El record de la
seva mort en actes com el d'avui es, en el fons, un
ritual del recomençament un cop acabat el fred. Les
festes de maig són les primeres perquè els fruits de la
terra nomes s'endevinen, es poden encara guanyar o
perdre, tot es pot malmetre o esdevenir una formida-
ble collita.

La Festa Major es un acte participatiu on es manifes-
ten els esforços de molta gent.

L'expressió lúdica i cultural de la nostra societat
durant les festes esdevé cada any una explosió d'ale-
gria i convivència entre tots nosaltres.
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Vull fer notar la rellevància que teniu en aquesta festa
les pubilles com a representació de la joventut de
Lleida i de les diferents barriages de la ciutat.

Sou, som dones. I aquí, a la nostra ciutat, i en una part
no massa gran del món, les dones tenim oportunitats,
podem treballar i, ja ho veieu, fins podem portar mis-
satges. Pere) això no passa a tot arreu i ens ha de fer
pensar que cal aprofitar-ho. Aprofitar-ho per a actuar,
per encoratjar-nos a comprometre'ns públicament,
per a fer sentir la nostra opinió i també per a no tenir
por de manifestar les nostres aptituds.

Lleida ha de ser una ciutat construïda conjuntament
pels seus homes i les seves dones.

Lleida ja és una ciutat moderna.

Els grans avenços en les vies d'informació faciliten
una comunicació àgil i immediata que fa que els limits
de les comunitats siguin cada cop més difícils d'esta-
blir.

Les cultures es barregen, s'introdueixen a través dels
canals de comunicació a les nostres cases, i diria que
fins ens envaeixen costums aliens de les maneres
més insòlites.

De vegades, els carrers més importants de la ciutat
canvien la seva fisonomia i adquireixen una imatge
molt semblant a la dels carrers d'altres ciutats.

La reacció enfront aims) sol ser de rebuig, realment pot
ser un risc, pen.) no és necessàriament un peril!.
Podem estar alerta, però no esporuguits.

Com a contrapunt, hem de pensar també que l'exem-
ple del desenvolupament urbanístic de la nostra ciutat
s'estudia arreu del món. També els productes de les
nostres terres es consumeixen a milers de quilòme-

tres de distància.

El dinamisme i la mobilitat que tenim a l'abast ens

configuren com una ciutat oberta.

L'autovia amb la variant nord ha de redefinir el territo-

ri de l'entorn de Lleida.

D'aquí a uns anys l'AVE, el tren d'alta velocitat, farà

parada a la nostra ciutat.

Es evident que els avenços tècnics i tecnològics faci-

liten una millora de la ciutat, però cal també que no
oblidem els continguts de la nostra identitat.

El desenvolupament d'una ciutat es pot mesurar amb

xifres i percentatges, pert) també hem d'avaluar la cre-

ativitat i revisar els continguts de la vida col-lectiva
per aconseguir caràcter i personalitat local.

Cada cop ens serà molt més fàcil anar a Barcelona a

treballar, a comprar, a estudiar o al cinema, però

també cada cop serà molt més MO venir a Lleida a

treballar, a comprar, a estudiar, a escoltar un concert

o a veure teatre; i per això m'agrada tant pensar en
aquesta Lleida valenta que es fa ressò fora de la ciu-
tat i que se sap difondre.

Aquest any en visitar la Fira Internacional d'Art Arco,

que es fa a Madrid, vaig passar per l'estand de la

Conselleria de Cultura d'aquest Ajuntament. Estava
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plena de gent, de gent jove que explicava pacientment
i amb entusiasme el que es fa aquí. La qualitat de les
seves iniciatives despertava l'interès de tothom.

A totes les llibreries dels museus del nostre país hi
trobes a primera fila la revista d'art Transversal edita-
da a la nostra ciutat.

A la llibreria del Bourburg, a París, hi pots trobar un
magnífic Ilibre de fotografies de Lleida.

I així tants i tants exemples.

Hi ha una Lleida que es difon i també hi ha una Lleida
que es prepara.

La Universitat de Lleida ha estat, sens dubte, la més
gran aportació cultural dels darrers anys i ens hem de
sentir molt orgullosos d'aquest potencial amb què
comptem. Tot el grup de professors d'aquí i de fora
que han fet i fan el dia a dia de la Universitat, tots els
treballs d'investigació que s'endeguen a casa nostra,
són una riquesa inestimable.

Actualment, el sistema universitari europeu permet a
Ia gent jove anar a preparar-se a altres universitats.
També permet venir a gent de fora a complementar els
seus estudis a la Universitat de Lleida.

Una Universitat que cal que mantinguem viva i amb
prestigi.

Hem de pensar que són molts els lleidatans que en
aquests moments, gràcies als programes Erasmus i
Sócrates, cursen estudis en universitats d'arreu del
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món. Són gent que avui no són aquí, però són Ileida-

tans que ben aviat arribaran amb nous coneixements,
amb noves perspectives, amb noves illusions i de

ben segur amb una manera diferent d'exercir les

seves professions.

Es important, doncs, que Lleida sàpiga donar sortida

a la tasca que pugui aportar tota aquesta gent, sense

oblidar, pert), l'experiència dels qui sempre han treba-

llat aquí.

La Festa Major de Lleida la gaudeixen els Ileidatans i

també la gent dels pobles veins que vénen a compar-

tir la gresca, els espectacles, els esdeveniments
esportius que aquests dies ens esperen.

Aquesta gent ens reafirmen, amb la seva visita i acti-

vitat, en la capitalitat que Lleida té en el seu territori.

Una capitalitat que la majestuosa imatge del turó de la

Seu ofereix quan et rep des de la Ilunyania.

Una capital cada dia més consistent gràcies a la gran

oferta de comerços, restaurants, empreses i també

d'equipaments com ara: l'Auditori, les biblioteques,

els museus, els aparcaments, els hospitals, la fira, els

parcs,...

Una capital que creix i organitza el seu creixement

urbà amb un planejament a la mida de la ciutat.

El concepte de Lleida com a capital de ciutat-regió,
que va néixer ara fa vuit anys, sempre m'ha interessat

sobretot perquè sense aquestes grans idees, sense

aquests projectes que de vegades semblen somnia-
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dors, no es trencaria mai amb una manera de fer
massa rutinària.

Avui, a Lleida, el 65% de la població es desplaça habi-
tualment a peu, gué vol dir això?

Això vol dir una ciutat més humana, on et pots trobar
pel carrer els teus amics i coneguts, una ciutat amb
menys soroll i contaminació, una ciutat per a caminar-
hi i passejar-t'hi.

I aconseguir això vol dir haver-hi pensat abans, haver
previst, haver projectat i haver resolt tècnicament

alguns aspectes.

És precisament a través d'un treball de temps que les
coses arriben i ara tenim a Lleida una passarel . la per
a vianants a la Mitjana i una a Cappont

Cappont ha crescut i creixerà molt més. Hi ha previs-
ta la construcció de 2.500 habitatges en aquesta
barriada.

L'alliberament de la Nacional-II i els terrenys cedits a
Ia Universitat brinden un immillorable futur per a
aquesta part de la ciutat que veu créixer a passos de
gegant la nova façana fluvial i que ja té un edifici
construR al nou campus universitari.

He pogut treballar amb l'equip que ha donat la forma
definitiva a la passarel . la de Cappont, que ha consoli-
dat el projecte que ha fet possible que Lleida comptés
amb un espai per al vianant i per a la bicicleta.
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