
 1

BONA NIT  
IL.LUSTRÍSSIM ALCALDE, SENYORES I SENYORS, COMPANYS 
I AMICS DE ROTARY LLEIDA 
  
És un honor per a mi poder-me dirigir a tots vostès, i per fer-ho 
voldria començar referint-me al lema escollit, aquest any, pel 
president de Rotary Internacional Sakuji Tanaka: “La pau a través 
del servei”.  
 
Les interpretacions d’aquest lema poden ser tantes com les 
persones que estem avui aquí, amb el convenciment que a tots ens 
transmet un missatge comú que gira entorn a la tranquil·litat 
d’esperit que suposa aportar un petit gra de sorra al benestar de 
tots.  
 
La situació actual ha suposat un pas enrere pel que fa al benestar 
econòmic, però, en moltes ocasions, ha contribuït a la millora de les 
relacions entre les persones, ens ha sensibilitzat fent-nos més 
propers als problemes dels altres i convertint-nos en éssers més 
empàtics que abans.  
 
I és en aquestes situacions que les persones tenim un compromís 
amb la societat i hem de procurar revertir en l’esmentada societat 
tot el que aquesta ens aporta i ofereix.  
 
Aquest és el cas de l’Àngel Ros, un home inicialment  vinculat a 
l’empresa que, en un moment donat, va decidir canviar el rumb de 
la seva trajectòria per dedicar-se a la seva ciutat i a servir a les 
persones que la integren. La vocació de servei als altres el defineix 
com un personalitat mereixedora de la insígnia Paul Harris.  
 
Com a ciutadans som conscients dels avenços de Lleida en els 
darrers anys. Han estat molts els projectes que l’Àngel Ros ha 
liderat o impulsat, convertint-la en una ciutat dinàmica, oberta, 
integradora, tolerant, plural i multicultural. I aquestes són, 
precisament, característiques sobre les quals Rotary assenta els 
seus pilars fonamentals.  
 
La seva vinculació professional amb el món de les noves 
tecnologies ha quedat palesa en l’evolució de la nostra ciutat. En 
són exemples el parc científic, la Lan Party, la web de la Paeria o 
l’apropament de la ciutadania a les TIC a través dels telecentres.  
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A  l’evolució tecnològica hi podem sumar el canvi urbanístic, del que 
podríem destacar entre altres, la construcció d’edificis únics com la 
Llotja, el pont de Príncep de Viana, o la promoció de barris 
degradats, especialment, el Centre Històric.  
 
El reconeixement de les necessitats de les persones també formen 
part d’una tasca diària. La creació de ludoteques, parcs infantils, i el 
desenvolupament de programes de millora de les condicions socials 
i laborals de tots els ciutadans fan que la qualitat de vida sigui una 
de les prioritats de la ciutat. 
 
Però un dels fets que més ens agradaria destacar és el suport que 
la Paeria i el paer en cap ofereixen a les entitats, associacions i 
organitzacions. Lleida és, actualment, una ciutat que compta amb 
un teixit associatiu destacable i Rotary en forma part.  
 
Tots els que som avui aquí coneixem la importància de Rotary a 
nivell internacional i els projectes que duu a terme, especialment, el 
projecte Polio. Lluir la insígnia Rotària és símbol destacat a gairebé 
tots els països del món. Però, un dels aspectes que fan de Rotary 
una gran organització és el suport per part de líders locals. Un 
suport que a Lleida ha vingut donat des de diversos sectors, als 
quals, sempre s’ha sumat la Paeria. I en els últims anys ho ha fet de 
la mà de l’alcalde Ros.  
 
La medalla Paul Harris és un reconeixement a una trajectòria, 
personal i professional, a una vocació de servei, a un comportament 
humà i solidari que pensa en el benestar de les persones i vol fer 
del seu entorn, un espai agradable, on es pugui conviure, lloant les 
virtuts i millorant els defectes.  
 
Avui el nostre club es vesteix de gala per oferir el seu símbol més 
valuós a la nostra primera autoritat municipal. Algú que amb el seu 
esforç, treball i constància ha fet de Lleida una ciutat moderna.  
 
Il·lustríssim Sr. Ros, senyores i senyors, companys i amics de 
Rotary Lleida, que per molts anys puguem gaudir d’actes com el del 
dia d’avui i del vostre suport i presència en bé del present i futur de 
la nostra estimada ciutat. 
 


