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JOSEP BARGALLÓ,
ANNA SIMÓ I
CATERINA MIERAS
VISITEN
LA PAERIA

L’Ajuntament de Lleida segueix reforçant
les seves relacions amb el Govern català.
Diversos consellers de la Generalitat han
fet les darreres setmanes visites oficials a
la Paeria. El conseller en cap, Josep
Bargalló, es va desplaçar el 15 d’abril a
Lleida i es va reunir amb els portanveus
municipals per parlar sobre temes com el
Parc Científic i Tecnològic, el Palau de
Congressos, l'aeroport o la xarxa
d'infraestructures de Lleida. Bargalló va
dir que “Catalunya ha de ser una avançada
en la innovació tecnològica a Europa en
temes com la indústria agroalimentària”.

El conseller en cap, Josep Bargalló, visitant el Saló del Retaule de la Paeria.

El conseller en cap va recordar queLleida
té un pes específic molt important en
l’àmbit agroalimentari i que les empreses
d’aquest sector “són indústries que no es
poden deslocalitzar, on el valor afegit de
la investigació és fonamental i on el
contacte amb el territori i amb els
productes del territori és clau”.
De la seva banda, la consellera de Cultura
de la Generalitat, Caterina Mieras, va visitar
novament la Paeria el 6 de maig i va
manifestar la voluntat de la conselleria de
donar suport a iniciatives culturals com la
Nit Literària, Animac, la Mostra de Cinema
Llatinoamericà o la Fira de Titelles.

Caterina Mieras a l’Ajuntament de Lleida amb diversos representants del món de la cultura.

Durant la trobada, Caterina Mieras i Àngel
Ros també van tractar temes com la
producció artística, la política patrimonial
i museística i les publicacions. Així mateix,
l’alcalde va acompanyar la consellera fins
a la Seu Vella i va valorar positivament el
compromís d’inversió continuada al
monument que la conselleria de Cultura
ha assegurat per als pròxims vuit anys.
També la consellera de Benestar i Família,
Anna Simó, va visitar el 15 de maig
l'Ajuntament de Lleida, on a més de signar
el llibre d'or de la ciutat, va mantenir una
primera trobada oficial amb el paer en
cap i els portanveus municipals. Durant
l’estada a Lleida, Anna Simó va inaugurar
la residència Elisenda Montcada per a
persones amb malalties mentals.
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La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, signant el Llibre d’Honor de la Paeria.

