
R°5

ti

C C)

DECLARACIO INSTITUCIONAL DE BENVINGUDA AL PRESIDENT DE LA
UNIO SOVIETICA

L'estada entre nosaltres del President de la Unió
Soviètica, com a culminació de la seva visita a Espanya, és
motiu d'especial satisfacció per a Barcelona. Com a Alcalde,
em complau de donar-li la benvinguda més amical, en nom
d'una ciutat que ha fet sempre del seu liberalisme i del seu
amor pel progrés un senyal d'identitat.

El president Mikhail Gorbatxov ha desvetllat en la gran
majoria dels barcelonins una viva simpatia i una càlida
adhesió en la seva tasca admirable de promoure a la Unió
Soviètica l'obertura política, econòmica i cultural.

La concessió recent a la seva persona del Premi Nobel
de la Pau ha estat celebrat a Barcelona com un triomf per
tots els partidaris de les transformacions democràtiques
pacifiques i de la pau a la societat internacional.

La nostra pròpia experiència, encara recent, ens fa ser
vivament sensibles a la seva actuació, que ha trobat en el
Premi Nobel de la Pau un reconeixement universal i merescut.

No és pas una simple casualitat que una entitat
barcelonina tan significativa com l'Associació per a les
Nacions Unides hagi atorgat, el mes de maig d'enguany, el
seu Premi de la Pau al president Mikhaïl Gorbatxov, en un
acte solemne celebrat a la Casa de la Ciutat.

Barcelona es creu amb dret a sentir-se precursora en
l'establiment de noves relacions amb les ciutats més
representatives dels països de 1'EstfY que des d'aquest
històric 1990 s'estan obrint a la democracia.

La ciutat de Leningrad i la nostra varen subscriure un
acord d'agermanament l'any 1985, que ha estat ocasió d'una
col.laboració creixent. Les exposicions reciproques d'obra
de Picasso a Leningrad i d'obra de Matisse a Barcelona són
el símbol d'aquesta nova etapa d'amistat entre les dues
ciutats.



En donar la benvinguda de la ciutat al president Mikhail
Gorbatxov, em plau de reiterar la disposició de la capital
de'Catalunya a ser present en totes les tasques en pro de la
pau i de l'amistat entre les ciutats i els ciutadans de
l'Europa nova que està emergint.

Com a seu dels propers Jocs Olímpics de 1992, la
manifestació pacífica més multitudinària de la humanitat,
Barcelona açull amb goig i reconeixement la presència del
Premi Nobel de la Pau d'enguany.

Des de la vora càlida de la Mediterrània, que nosaltres
entenem i defensem com el mar de la pau, fem vots per què la
Unió Soviètica i cada una de les seves repúbliques culminin
harmoniosament i fecundament aquest procés de transformació
pacifica promogut per qui serà 1' hoste d'honor de
Barcelona, el proper diumenge, día 28 d'octubre de 1990.

Pasqual Maragall

Alcalde de Barcelona
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