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SIURANA DIU
QUE LA CIUTAT
“ÉS A PUNT DE
FER UN GRAN
SALT ENDAVANT”
“La ciutat és a punt de fer eclosió, o, com
he dit en altres oportunitats, de fer un
gran salt endavant.” Amb aquestes
paraules encetava l’alcalde de Lleida,
Antoni Siurana, la seva conferència sobre
La ciutat de Lleida al 2003, pronunciada
el 31 de març i en la qual va fer una anàlisi
de la situació actual i de les perspectives
socioeconòmiques del municipi lleidatà.
Convidat per la demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Siurana va afirmar que les circumstàncies
externes –l’arribada de l’AVE– i internes
–el fort creixement urbà– estan reforçant
la capitalitat de la ciutat com a centre
institucional, de serveis, cultural i de lleure.
Respecte al creixement urbà, el paer en
cap va incidir en equipaments importants
ja executats o en marxa com ara el Mercat
Central, el Pavelló Barris Nord, el Centre
d’Art Contemporani de la Panera, el Museu
Diocesà o la passarel·la dels Camps Elisis.
Lleida i l’entorn territorial
Siurana es va referir a l’increment del pes
demogràfic de la ciutat respecte al seu

L’alcalde va parlar sobre “La ciutat de Lleida al 2003” convidat pel Col·legi de Periodistes.

entorn territorial i a la interdependència
derivada d’aquest fet. En aquest sentit, va
defensar la necessitat de disposar d’uns
“equipaments sobredimensionats a les
demandes de l’estricta població de la
ciutat” per donar servei a l’àrea geogràfica
veïna i va lamentar que Lleida vegi limitada,
per la via de la normativa, la seva superfície
comercial. En la mateixa línia, Siurana va
afirmar que el municipi ha de tenir uns
equipaments culturals suficients per
satisfer la demanda ciutadana i forània.
L’alcalde va reclamar també la millora dels
serveis de salut pública (increment de llits
hospitalaris i d’especialitats mèdiques, i
descens de les llistes d’espera), a més de
l’ampliació de les titulacions universitàries

i la creació d’un modern Parc Tecnològic
Agroalimentari.
Col·laboració ciutadana
El paer en cap va dir que l’evolució positiva
de la ciutat respon en gran manera a la
participació i col·laboració ciutadanes i a
l’”entesa institucional”, i va citar com a
exemples la creació del Consell Econòmic
i Social, el Pacte Social de la Ciutadania
o la construcció del Pavelló Barris Nord.
“En definitiva, per assegurar uns bons
resultats en aquest gran salt endavant (...)
proposo una entesa dels lleidatans per a
totes les qüestions susceptibles de millorar
(...) amb la concentració de l’esforç de
tots els implicats. (...) I és així com anirem
més lluny” va concloure Antoni Siurana.

NOU ACORD
LABORAL PER ALS
TREBALLADORS
MUNICIPALS
L’alcalde de Lleida, Antoni Siurana, i els representants sindicals
van signar el 15 d’abril el nou acord-conveni de condicions
laborals 2003-2004 per als treballadors municipals. L’acord
incideix en dos punts bàsics: la conciliació amb la vida familiar
i la creació d'un fons de pensió per als treballadors. En aquest
apartat és previst que el personal destini el 0,4% de la massa
salarial de l'any anterior a un fons de pensions.
La signatura del conveni es va fer el 15 d’abril a l’Ajuntament.

Entre les mesures acordades per a l'actual exercici destaquen
l'ampliació dels permisos per acompanyar a les visites mèdiques
els fills menors de 12 anys com també familiars fins a primer
grau d'afinitat i consanguinitat amb disminucions físiques o
psíquiques que impedeixin l'autonomia personal. També inclou
les visites en el cas de malalties greus. L’acord estableix
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l'aplicació d'un increment de 25 euros mensuals en la nòmina
de cada treballador i la continuïtat de la paga de productivitat
amb els mateixos criteris establerts fins al moment. A més,
cada dos dissabtes treballats es consideraran en el còmput
anual com un festiu.

