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Benvolguts, benvolgudes, 

 

Feu goig. Per mi, avui és un dia 

d’emoció i d’alegria doble.  

 

En primer lloc per ser aquí amb tots 

vosaltres, com un més. De fet, com 

sempre hi he estat.  

 

Però en segon lloc perquè per primera 

vegada hi sóc com a alcalde. I com a 

paer en cap, res m’omple més que la 

sala de plens de la casa de tots els 

lleidatans s’ompli de bona gent, de la 

gent que millor representa l’esperit de la 
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nostra ciutat. Un esperit que beu de la 

història i la tradició, però que es 

reivindica modern i de futur.  

 

Fa nou mesos en aquesta mateixa sala 

em vaig comprometre a fer un canvi. A 

no perdre el temps mirant al passat, a no 

quedar atrapat en discussions absurdes 

que no feien més que desprestigiar la 

política municipal, a posar l’accent en 

allò que ens unia com a lleidatans, en 

allò que ens feia forts.  

 

Nou mesos després, amb aquesta sala 

plena, veig que estem en el bon camí.  
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Com alcalde aspiro a fer el que vosaltres 

feu cada dia. Vosaltres feu ciutat. 

Vosaltres sou la ciutat.  

 

Perquè, no ens enganyem, el que fa les 

societats fortes, el que les fa resilents i 

el que les permet adaptar-se als nous 

temps sense perdre les arrels és que 

tinguin una societat civil forta i uns 

ciutadans compromesos.  
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Equivocadament es dóna massa 

importància a la política. És cert que a 

nosaltres, als polítics, ens toca fer bé les 

coses. Ens toca administrar els recursos 

de tots amb honestedat, rigor i, si m’ho 

permeten, un punt de valentia. Un punt 

de valentia en el sentit que no ens 

podem adormir i fer les coses o bé 

“perquè toca” o bé “perquè s’han fet 

sempre així”.  
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Els polítics ens toca, a través de la 

confiança que ens doneu a les urnes, 

generar les condicions perquè aquesta 

societat civil que avui tenim reunida 

aquí, sigui la punta de llança de la ciutat.  

 

- Que les empreses tinguin les 

condicions i infraestructures 

necessàries per fer aquí la seva 

activitat. Que puguin crear més llocs 

de treball. 

 

- Que els clubs esportius tinguin els 

seus espais per promocionar l’esport. 

Per fer créixer la pràctica esportiva, 
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tant en l’àmbit amateur, com en l’àmbit 

professional, 

 
- Que les entitats cíviques tinguin els 

recursos necessaris per treballar en 

benefici d’una societat més solidària, 

més inclusiva, més igualitària. 

 
 

- Que la universitat pugui competir no 

només a Catalunya, no només a 

Espanya, sinó al món. Que Lleida, en 

alguns camps com en l’alimentari, 

pugui ser referència global.  
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- Que el món de la cultura també tingui 

les eines per desenvolupar-se. Per 

tenir una ciutat més culta, que vol dir 

una ciutadania més crítica. En 

definitiva una ciutadania més lliure. 

   

- Que l’educació continuï essent l’eix 

vertebrador de la formació de les 

nenes i nens de la nostra ciutat. Una 

societat formada és una societat 

avançada, de progrés, una societat 

millor. 
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Fixeu-vos que he parlat de solidaritat, de 

llibertat, d’inclusió, de cultura, de 

civisme... Aquests valors són els que 

representeu. Aquests valors són els que 

defenso jo al capdavant de la Paeria.  

 

Uns valors que vull que formin part de la 

Lleida del futur que estem construint 

entre tots. Perquè el futur no ens espera, 

l’hem d’atrapar. Perquè com a ciutat 

tenim molts reptes que només podrem 

aconseguir si som capaços de sumar.  

 

Sabeu que sóc una persona molt 

sensibilitzada amb els valors 
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ambientals, amb el desenvolupament 

sostenible, amb les ganes de deixar un 

món millor a les generacions futures. Hi 

ha un moviment global que s’anomena 

(divendres pel futur), que va iniciar a   

Suècia una noia amb síndrome 

d’Asperger, Greta Thunberg, que s’ha 

convertit en tot un símbol.  

 

Els llegiré una frase de la Greta que crec 

que ens pot servir d’inspiració a tots 

plegats: 

But the one thing we need more than 

hope is action. When we start to act, 

hope is everywhere. 



 

10 

 

“Més que esperança necessitem acció. 

Quan actuem, l’esperança és a tot 

arreu” 

 

Vosaltres sou l’acció que mou 

l’esperança. Vosaltres sou tal com 

volem dibuixar el nostre futur.  

 

Per tot plegat, us dono les gràcies. Com 

a alcalde i com a ciutadà de Lleida.  

 

Acabo perquè la Festa Major serveis per 

reflexionar, però també serveix per 

reivindicar l’alegria d’una ciutat. Avui, 

sense dubte, un dels moments 
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culminants de l’any. Un moment en què 

la ciutat bull de vida, d’activitats de tot 

tipus: esportives, lúdiques, culturals, 

festives o religioses. 

 

Sigueu protagonistes de la festa viviu-la 

amb generositat, amb ganes de 

compartir-la. Gaudiu-la a tots els barris, 

amb alegria, amb emoció, amb civisme.  

 

Acabo abans de donar la paraula al 

pregoner, a l’Antoni Tolmos.  

 

Quan he parlat dels valors de la ciutat 

podia haver estat parlant perfectament 
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d’ell. Ell representa la Lleida oberta, 

cosmopolita, que es mira el món amb 

ganes de menjar-se’l. De canviar-lo. 

Una persona d’excel·lència en el seu 

camp professional, però també una 

persona amb un fort compromís amb la 

música, amb l’educació i amb la cultura.  

 

Antoni Tolmos va néixer a Lleida el 

1970. És titulat Superior en Piano, 

Llenguatge Musical i Teoria de la 

Música. És Doctor en Filosofia i Ciències 

de l’Educació. Expert en creativitat i 

improvisació musical. Coach 

professional especialitzat en rendiment 
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artístic. Actualment és professor 

d’Educació Musical a la Universitat de 

Lleida i a la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Ha estat Vice-degà de la 

Facultat de Ciències de l’Educació de la 

Universitat de Lleida. 

 

Director Musical del “No surrender 

Festival” i de l’espectacle “Mamapop” 

que dona suport a la lluita contra el 

càncer de mama. És fundador i director 

de l’Orquestra Music Down integrada 

per músics amb i sense discapacitats 

intel·lectuals. 
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Té editats onze treballs i ha composat la 

música o els arranjaments d’obres de 

teatre i de diferents produccions 

audiovisuals.  

 

 

Antoni, tens la paraula.   

 
 


