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EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VISITA LA PAERIA I
INAUGURA L’ESCOLA BRESSOL DE BALÀFIA

El president de la Generalitat de Catalunya,
Pasqual Maragall, va visitar el 27 de febrer
l’Ajuntament de Lleida acompanyat per la
consellera d’Ensenyament, Marta Cid.
Maragall, en la seva primera estada oficial
a la Paeria com a cap del Govern català, va
ser rebut per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
i per la Corporació municipal, i va signar el
Llibre d’Or de la Ciutat.
En el discurs de benvinguda, el paer en cap
va destacar el paper del president de la
Generalitat en la defensa del “protagonisme
que han de tenir les administracions locals
en el progrés i en la governació del país”.
L’alcalde va incidir en el bon moment de
Lleida, una ciutat amb “una dinàmica de
creixement pròpia i una projecció sobre el
territori que contribueix a vertebrar aquesta
part de Catalunya, promovent, així, un
veritable equilibri territorial del nostre país”.
Col·laboració institucional
L’alcalde va aprofitar l’ocasió per tractar amb
el president de la Generalitat algunes
qüestions importants per a la ciutat i per a
Catalunya, i va demanar el suport de
l’Executiu català en algunes iniciat¡ves
relatives al municipi. En aquest sentit, es va
referir a la necessitat que la Seu Vella sigui
declarada Patrimoni de la Humanitat, a la
realització del Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida, i a la millora de
les vies de comunicació.

Àngel Ros va rebre Maragall en la seva primera visita com a president de la Generalitat a la Paeria.

Catalunya, tant en l’àmbit econòmic com de
relació amb les regions veïnes”.
Escola bressol de Balàfia
Després de la recepció institucional, l’alcalde
de Lleida i el president de la Generalitat van
desplaçar-se a Balàfia per inaugurar l’escola
bressol del barri.
El centre va començar a funcionar l’1 de
març amb 16 infants, tot i que el curs vinent
acollirà un total de 48 nens i nenes. Amb la
de Balàfia ja són 12 les escoles bressol
municipals que funcionen a la ciutat.

D’altra banda, el president de la Generalitat
va voler deixar constància que Lleida és la
primera de les grans ciutats de Catalunya
que visita i es mostrà predisposat a donar
suport als temes exposats pel paer en cap.
Millora d’infraestructures
Maragall va parlar del futur de Catalunya i
va manifestar la necessitat de millorar les
interconnexions del territori, tant en
carreteres i ferrocarrils com en
telecomunicacions. En aquest sentit, va
assegurar que la Generalitat començarà per
fer l’Eix Transversal Ferroviari.
El projecte enllaçarà les principals ciutats
de la Catalunya interior amb les àrees
costaneres de Girona, Barcelona i Tarragona.
Maragall va dir que la millora de les
connexions “és bàsica per enriquir

El president de la Generalitat i l’alcalde de Lleida van inaugurar l’escola bressol de Balàfia.
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PRESÈNCIA
INSTITUCIONAL
DELS CONSELLERS
DE COMERÇ I
D’ENSENYAMENT

El conseller de Comerç, Consum i Turisme,
Pere Esteve, i la consellera d’Ensenyament,
Marta Cid, han fet aquest mes de març
sengles visites institucionals a l'Ajuntament
de Lleida que han servit de presentació
oficial dels membres del Govern català i
per tractar futures línies de col·laboració
entre les dues institucions. Esteve va
anunciar que la primera iniciativa que farà
la conselleria serà la llei sobre els horaris
comercials, que espera que pugui aplicarse a partir de l’1 de gener de 2005. La
Generalitat planteja que la llei permeti als
comerços obrir un màxim de 8 dies festius
a l’any i 72 hores setmanals.
Ros va parlar dels plans de dinamització
turística i comercial per a la ciutat, que,
segons el conseller, encaixen amb la
voluntat política del departament, i va
advocar per la col·laboració entre ambdues
institucions. Ros va destacar que Lleida

La consellera Marta Cid va signar al Llibre d’Or de la Paeria.

dóna serveis a una àrea de 350.000
persones residents a Catalunya i Aragó.
En aquest sentit, Esteve va apostar per
potenciar la capacitat d’atracció de Lleida
sobre les comarques veïnes i va afegir
que la Generalitat inclourà Lleida com a
actiu turístic de la marca Catalunya.
Entre els temes tractats en la visita de
Marta Cid, destaca el compromís de la
Paeria de cedir solars per a la construcció
de l’IES de Cappont i el CEIP de Balàfia
i Pardinyes, així com la unificació de
l’escola de Sucs. La consellera va dir que

la voluntat del departament és començar
el proper curs els treballs tècnics del nou
col·legi i de l’institut de secundària.
Cid va visitar el centre d’educació especial
l’Esperança de la Bordeta i va anunciar
un augment de la dotació de professorat
per al proper curs en uns 1.500 mestres
de primària i 600 de secundària. També
va destacar que per al proper curs es
preveu un increment d’uns 10.000
alumnes a tot Catalunya, i va dir que es
treballarà per garantir la qualitat i la igualtat
d’oportunitats entre els alumnes.

MANIFESTACIÓ HISTÒRICA CONTRA L’ATEMPTAT DE MADRID
La ciutat de Lleida va viure el 12 de març la
manifestació més multitudinària de la seva
història, amb més de 35.000 persones, que
van protestar contra el tràgic atemptat de
Madrid que va provocar quasi 200 morts i
centenars de ferits. Encapçalada amb el lema
“Catalunya amb les víctimes de Madrid. Contra
el terrorisme, la democràcia i la Constitució”,
la manifestació va començar a la plaça
Cervantes i va acabar a l’avinguda de Blondel.
Les autoritats locals, autonòmiques i estatals
van sortir al balcó de l’Ajuntament, des d’on
el rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas,
va llegir un manifest contra el terrorisme.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va cloure l’acte
amb les paraules a favor de la pau.
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