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ELS CONSELLERS
NADAL, MILÀ,
TURA I CARRETERO
ESTRETEN LA
COL·LABORACIÓ
AMB LA PAERIA
L’Ajuntament de Lleida ha rebut durant les darreres
setmanes la visita oficial de diversos consellers del
Govern de la Generalitat, en què han ofert al paer en
cap, Àngel Ros, la col·laboració dels seus
departaments en diversos projectes d’interès per a
Lleida. Joaquim Nadal, responsable de la conselleria
de Política Territorial i Obres Públiques, ha anunciat
l’execució de les connexions de la Variant Sud amb
l’autopista, la N-240 i la N-II. L’enllaç amb l’autopista
i amb la N-240 es troba en fase de redació del
projecte d’execució i l’estudi del traçat que unirà la
variant amb la N-II s’encarregarà en breu.
Nadal també ha manifestat la voluntat de desdoblar
la carretera una vegada fetes les connexions i es
plantejarà l’enllaç amb la N-II en direcció a Saragossa
per tal de completar la circumval·lació global de
Lleida.

Nadal ha dit que els projectes de connexions de la Variant Sud estan en marxa.

Milà ha incidit en la importància de construir habitatges socials.

Protegir el medi ambient
Un altre dels consellers que s’ha desplaçat a Lleida
ha estat el de Medi Ambient, Salvador Milà, que ha
recalcat la importància i l’oportunitat que ara té Lleida
de fer una bona política d’habitatges socials de
manera conjunta, ja que l’Ajuntament disposa d’un
important volum de patrimoni de sòl com a
conseqüència de la bona gestió urbanística portada
a terme en els darrers anys. L’objectiu d’ambdues
institucions és col·laborar eficaçment per preservar
i protegir el medi ambient.
Traspàs dels bombers municipals
Montserrat Tura, consellera d’Interior de la Generalitat,
també ha fet una estada a Lleida i ha anunciat la
intenció del seu departament d’iniciar a Lleida
l’experiència de posar en marxa un centre integrat
amb un únic telèfon per atendre tot tipus
d’emergències viàries, sanitàries o de serveis socials.
Tant Àngel Ros com la consellera han assegurat que
activaran el traspàs dels bombers municipals a la
Generalitat.
Suport al programa europeu Feder
Finalment, Joan Carretero, conseller de Governació
i Administracions Públiques, s’ha reunït amb Àngel
Ros i ha reiterat que donarà suport a l’Ajuntament
per aconseguir l’ajut que s’ha sol·licitat al programa
europeu FEDER amb la finalitat de redactar el projecte
del Parc Tecnològic de Gardeny i a la declaració de
Gran Ciutat per a Lleida.
LA PAERIA/març 2004

Tura ha anunciat la posada en marxa d’un centre integrat amb un únic telèfon.

Joan Carretero es va comprometre a impulsar la declaració de Gran Ciutat.

