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ÀNGEL ROS RECLAMA MÉS
ESTUDIS UNIVERSITARIS
El paer en cap destaca la importància del futur
Parc Agroalimentari i del Centre de Congressos
l paer en cap, Àngel Ros, va reclamar més estudis
universitaris per a Lleida, va destacar la importància
que tindrà per a la ciutat la creació d’equipaments
com el Parc Científic i Tecnològic de Lleida i el Centre
de Congressos i Convencions i va advocar per una “dedicació
intensa a les persones” per afrontar els reptes de futur. Aquests
són alguns dels elements que va subratllar Ros en la conferència
“Lleida, en la societat oberta del segle XXI” organitzada per
la demarcació lleidatana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

E

El paer en cap va destacar que Lleida ha crescut en tots els
àmbits i s’ha convertit en una ciutat ben comunicada i integrada
a la xarxa de ciutats europees. Ros va afegir que, paral·lelament
a aquest avenç, Lleida ha d’esdevenir “una capital que destaqui
per la seva dimensió humana” i que no margini ningú per raó
d’edat, situació laboral o per tenir alguna discapacitat.
L’alcalde va afirmar també que Lleida ha de ser “una capital
de la indústria alimentària” i especialitzar-se en una producció
d’aliments d’origen agrícola i ramader que apliqui les noves
tecnologies. En aquest àmbit va subratllar la importància de
disposar d’un Parc Científic i Tecnològic que ofereixi els seus
serveis a les empreses del seu entorn, que n’atregui de foranes
i que en promogui la creació de noves. Ros va afegir que el
parc ha d’implicar empreses alimentàries, però també de
maquinària agrícola, de la construcció, de l’àmbit del medi
ambient i dedicades a les noves tecnologies de la informació.
Lleida, centre de serveis
Un “pilar fonamental” de l’economia de Lleida, segons Ros,
és el sector de serveis, circumstància refermada pel fet que
l’àrea d’influència de la ciutat abasta 350.000 persones. El
paer en cap ha incidit en la col·laboració entre l’administració
municipal i el sector comercial, i ha destacat un “projecte
estrella” com la renovació de l’Eix Comercial (vegeu pàg. 3).
Juntament amb la Fira de Lleida i Mercolleida, una fita bàsica
en l’àmbit dels serveis és el futur Centre de Congressos i
Convencions, “la nostra aposta de futur per donar un nou
impuls a l’especialitat comercial i de serveis de la ciutat”.
L’alcalde ha destacat igualment la creixent oferta d’hotels com
també l’oferta gastronòmica i cultural del municipi.
La Universitat, peça clau de la ciutat
L’alcalde de Lleida va dedicar una part important del discurs a
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remarcar la importància de la Universitat de Lleida i va demanar
alguna titulació universitària “totalment necessària per completar
l’oferta mínima que doni el servei requerit pel territori” com ara una
facultat de Veterinària. Segons Ros, aquesta facultat “és imprescindible
per donar un servei en formació i en recerca a la potent activitat de
la ramaderia lleidatana i a la indústra alimentària”. Igualment, el paer
en cap ha reivindicat un Centre d’Investigació Biomèdica i una Escola
Universitària d’Arquitectura Tècnica.

L’alcalde va defensar
“una dedicació intensa
a les persones”
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Tres imatges de la conferència “Lleida, en la societat oberta del segle XXI” organitzada pel Col·legi de Periodistes.

la prosperitat de lleidatans i lleidatanes, que no es poden considerar,
en cap cas, com a inversions extraordinàries, els recursos han de
venir de les altres administracions públiques”. Seguint aquesta línia,
el paer en cap va manifestar que un factor important per aconseguir
un major benestar per als ciutadans és la transferència de serveis
(en tres àmbits principals: la política d’habitatge, la d’ensenyament
i la d’ocupació) amb les dotacions pressupostàries corresponents.
El final de la conferència es va dedicar als àmbits del medi ambient
i sociocultural. Ros va defensar “una decidida atenció als temes de
medi ambient, una cura especial pels detalls de la ciutat i una política
ferma en la promoció cultural, principalment en la promoció de les
produccions culturals locals i la projecció cap enfora dels artistes”.

Referint-se a les infraestructures de comunicacions, Ros va assenyalar
que en aquest apartat Lleida pateix alguns dèficits (mancances en
l’alta velocitat, autovia Lleida-Barcelona, autovia Lleida-Osca, aeroport
de Lleida, etc.). Ros va dir que l’execució dels grans projectes
pendents ha d’anar acompanyada d’una tasca de formació continuada
dels lleidatans, a fi d’assolir uns nivells competitius alts, com també
“mantenir i millorar la qualitat de vida de la nostra ciutat”.
Recursos pressupostaris
Respecte als recursos pressupostaris per tirar endavant els projectes
esmentats, l’alcalde va explicar que “per al funcionament ordinari
de la ciutat hem de comptar amb els propis recursos”, mentre que
“per a les inversions necessàries per assegurar el futur del treball i

Potenciar la participació ciutadana
Ros va remarcar que Lleida destaca per la seva “dimensió social, en
l’atenció a les persones que més ho necessiten –un 10% de la
població, especialment la gent gran– i també per la seva empenta
en la iniciativa civil i per la seva voluntat de participació en els afers
de la ciutat”. L’alcalde es va mostrar partidari de fomentar la
col·laboració amb altres institucions i entitats econòmiques, esportives,
culturals i d’atenció a persones discapacitades de la ciutat, com
també la participació i el consens ciutadans.
Revisió consensuada del Pla Estratègic de Lleida
Després d’incidir en una “multiculturalitat que ens esperona a ser
més solidaris, més oberts i més cosmopolites”, Ros va afirmar que
cal impulsar iniciatives de participació social com els regidors de
barri, el Pacte Social per la Ciutadania i el Consell Econòmic i Social
de Lleida, el qual ha de vehicular la intervenció de la societat civil
en qüestions bàsiques com el seguiment del Programa d’Actuació
Municipal 2004-2007 i la revisió del Pla Estratègic de Lleida.
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