L’AV Jaume I commemora el seu 25è aniversari a
l’església de Sant Martí
L’alcalde de Lleida felicita l’entitat per aquests 25 anys en els quals ha demostrat sentiment,
fortalesa i compromís amb la ciutat

L’Associació de Veïns Jaume I ha celebrat aquest dissabte el seu 25è aniversari amb un acte
commemoratiu a l’església romànica de Sant Martí. L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, qui ha felicitat l’entitat per aquest quart de segle i per tot el que significa per a la ciutat.
Ros ha indicat que el barri de Jaume I, al Centre Històric i, per tant, al cor de la ciutat, ha estat una
zona que ha patit molt, sobretot amb la Guerra de Successió. L’alcalde ha afegit que la seva
reconstrucció es va fa fer amb materials febles, però que el seu cort és fort gràcies a les persones
que l’han fet créixer. El paer en cap ha posat de relleu el sentiment, la fortalesa i el compromís del
barri amb la ciutat i l’ha posat d’exemple pel que fa a la convivència i la integració. Per a Ros, el
treball de l’AV Jaume I demostra que és un barri que fa ciutat i que treballa amb la Paeria per
millorar-lo.
A l’acte commemoratiu, també hi ha assistit l’ex-alcalde Antoni Siurana; el vicepresident de la
Diputació, Miquel Padilla, i en representació de la Universitat de Lleida, Joan Busqueta. Després
de la salutació del president, Jaume Millas, Busqueta ha fet una breu referència històrica a
l’església de Sant Martí, edifici on es van aprovar “els millors estatus d’una universitat medieval, el
1300” i ha comentat que l’Estudi General s’havia ubicat a l’antiga parròquia.
Antoni Siurana també ha dirigit unes paraules als presents a l’acte, sent l’alcalde amb qui va
començar a caminar aquesta entitat veïnal. Siurana ha afirmat que aquest és un barri que
representa la història de la ciutat i ha destacat l’esforç dels seus veïns i veïnes, ja que és el que
aconsegueix que el barri millori i es vetlli per la convivència amb els nouvinguts.
Després s’ha passat a l’homenatge a tots els qui han format part de la Junta directiva en aquests
darrers anys, als quals s’ha lliurat un gravat de Josep A. Ferrer, commemoratiu del XXV aniversari.
Tot seguit, també s’ha fet entrega a les autoritats una terracota dels gegants del barri, com a
record del XXV aniversari. Alhora, l’alcalde ha obsequiat l’AV amb una figura del marraco enfilantse a l’església de Sant Martí.
L'acte s’ha acabat amb una actuació musical i n aperitiu per als assistents.

