


Lleida commemora enguany el 750è aniversari de la signatura del Privilegi de la Paeria, concedit pel rei 
Jaume I l’any 1264.  Aquest fet significà el punt culminant del procés de creixement i maduració institucional 
del nostre municipi, iniciat amb la Carta de Poblament del 1150, un any després que la ciutat es conquerís 
als sarraïns.

Jaume I, qualificat pels historiadors com el rei que va tenir Lleida, és ben present a la vida de la ciutat, on 
el seu regnat va iniciar-se i fou reconegut.  Els privilegis que va atorgar a la ciutat van permetre formar-la 
com una de les més importants de la Corona d’Aragó en els segles XIII i XIV.

Lleida va contribuir llavors a la construcció del nostre país, amb una institució municipal avançada i mo-
derna que va establir els fonaments de la Lleida actual. Set segles més tard, iniciat el nou període constitu-
cional, es va sumar a la tasca de procurar que la democràcia impregnés la vida de la ciutat en tots els seus 
àmbits i racons.

En un moment clau en la definició de país, en el desenvolupament democràtic, en el refermament de la 
nostra identitat com a poble, des d’aquesta institució que els lleidatans m’heu fet l’honor d’encapçalar, hem 
programat un seguit d’actes que ens permetran posar en valor aquesta efemèride per a la ciutat.

Àngel Ros
Alcalde de Lleida



1. ACTE INSTITUCIONAL A LA PAERIA

750 anys després de l’anomenada carta de Paeria, 
el govern de la nostra ciutat conserva el nom i l’es-
perit de llibertat i autonomia. El Consell General que 
va crear, format per representants de les diferents 
parròquies lleidatanes, escollia als paers que havien 
de vetllar pel manteniment de l’ordre i bon regiment 
de la ciutat.

Coneixerem aquest privilegi acompanyat d’un reco-
neixement internacional de l’acció de la Paeria a favor 
de la nostra realitat europea.

Glossa sobre el Privilegi de la Paeria, a cura de 
Joan Busqueta, degà de la Facultat de Lletres.

El document original del Privilegi de la Paeria serà 
exposat per poder-lo contemplar durant l’acte. Un 
facsímil s’exposarà de manera permanent al Saló de 
Plens.

Recepció de la placa d’Honor del Consell d’Euro-
pa a la Ciutat de Lleida. 

El Consell d’Europa representat pel Sr. Llibert Cuatre-
casas, membre d’honor, entregarà aquest guardó de 
reconeixement a la tasca realitzada en benefici de les 
relacions dels ciutadans europeus i la promoció de la 
idea d’Europa.

Data: 16 d’octubre. Hora: de 19 a 20h.
Lloc: Saló de Plens del Palau de la Paeria
 

2. LA PAERIA I LA CULTURA

D’ençà que es va atorgar el privilegi, la Paeria ha 
esdevingut la principal institució dedicada a la preser-
vació de la nostra cultura a través de la formació d’ar-
tistes, la conservació del patrimoni,  la celebració de 
les festes, la difusió del llegat dels nostres artistes...

En aquest marc la Banda Municipal de Lleida oferirà 
un repertori que permetrà conèixer la història de la 
música a Lleida. Serà, també un pretext per “reestre-
nar Los Ilergetas, obra de Jaume Roig i Torné dedi-
cada a l’Ajuntament de Lleida el 1870, el manuscrit 
original de la qual composició es conserva a l’arxiu de 
la ciutat. 

Concert de Santa Cecília - Banda Municipal de Lleida  
Director: Amadeu Urrea  
Narradors: Esperança Solans i Lluís Herrera 
Data: 23 de novembre. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori Municipal Enric Granados

3. LA PAERIA I L’ECONOMIA

La Taula de Canvi, el domini de les sèquies, les fires 
de la ciutat, la creació del Montepio, la canalització 
del riu, l’arribada de l’alta velocitat, el Parc Científic 
i Tecnològic Agroalimentari són elements de cabdal 
importància per al desenvolupament econòmic de la 
ciutat, promoguts des de la Paeria.

Aquests elements i molts altres es recolliran en una 
proposta audiovisual d’alta definició que permetran 
conèixer l’evolució econòmica de la ciutat des del 
naixement de la nostra “Paeria”.
 
Data de presentació: gener de 2015
Lloc: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida. Auditori Joan Oró.
Visualització: permanent en diversos suports 
tecnològics.

4. LA PAERIA I L’EDUCACIÓ

La permanent disposició de la institució municipal a la 
difusió i l’aprofundiment del coneixement, va significar 
l’establiment de la primera universitat catalana en el 
regnat de Jaume II, l’antic Estudi General. Aquesta 
vocació la trobem avui reflectida en l’estreta relació 

amb l’actual Universitat de Lleida i també en la tasca 
desenvolupada des de les escoles bressol fins a la 
Universitat Popular, passant per la formació dedica-
da als joves en el seu itinerari d’accés al mercat de 
treball.

Mural artístic commemoratiu
Concurs públic Internacional per a l’elecció de la millor 
proposta artística mural de temàtica històrica amb 
referència a la Paeria i la Universitat de Lleida, perquè 
tingui lloc en un espai emblemàtic de l’antic barri 
universitari de la ciutat, al centre històric. 
 
Data convocatòria: desembre de 2014 (realització 
febrer de 2015). 
Lloc: Centre històric de la ciutat

5. LA PAERIA I LA JUSTÍCIA

Al llarg dels anys la nostra institució municipal ha es-
devingut font de Justícia i Pau. Als inicis, anava lligada  
a la impartició de Justícia amb l’anomenat Tribunal 
de Coltellades; actualment, dedicada al foment de la 
cohesió social, la integració dels nouvinguts, la redis-
tribució dels recursos locals o l’accés a un habitatge 
digne per als ciutadans.

“Setenciam, declaram, condemnam”, proposta 
escènica inspirada en els processos judicials del 
popularment conegut com a Tribunal de Coltellades.  

L’espectacle recrearà esdeveniments i conflictes 
aparentment viscuts a l’època moderna, però que un 
fantàstic viatge a través del temps descobrirà que en 
realitat, es tracta de fets i de judicis reals recollits des 
de 1308 en els “Llibres de crims,” que es conserven a 
l’Arxiu de la Paeria. 
 
Autors: Pau Castell i Ramon Molins 
Director: Ramon Molins 
Data: març de 2015 
Lloc: Teatre de la Llotja de Lleida. Palau de Congressos. 

Programa d’actes
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