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MONTILLA DÓNA
SUPORT AL PARC
CIENTÍFIC I
TECNOLÒGIC DE
GARDENY

L’ alcalde de Lleida, Àngel Ros, va explicar
al ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
Josep Montilla, el projecte del Parc
Científic i Tecnològic de Lleida aprofitant
la visita que el membre de l’executiu
espanyol fa ver el 6 de juny a Lleida. Ros
i Montilla es van desplaçar a les
instal·lacions de Gardeny i van visitar
l’antiga caserna d’artilleria, seu del futur
parc. Van assistir a l’acte el conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni
Siurana, empresaris i representants del
sector econòmic de Lleida.
Montilla va dir que “cal potenciar aquest
tipus de projectes que permeten lligar el
territori, per mitjà de les administracions,
amb la universitat –és a dir, amb el món
científic– i amb les empreses”.

Montilla va visitar el passat 6 de juny les instal·lacions del futur complex.

Ros va remarcar al ministre la importància
de liderar un projecte d’aquesta magnitud
i de comptar amb la col·laboració del món
universitari, empresarial i sindical. El Parc
de Lleida és membre de la Xarxa de Parcs
de Catalunya, XPCAT, i ha sol·licitat l’ingrés
a l’associació de parcs d’Espanya, APTE.
Ros va incidir en la projecció d’un complex
d’aquest tipus que presti servei a les
empreses del seu entorn, que n’atregui
de foranes i que en promogui la creació
de noves. L’alcalde considera que el parc

ha d’implicar empreses alimentàries, però
també de maquinària agrícola, construcció,
medi ambient i noves tecnologies.
Ajut del programa FEDER
Precisament la Paeria rebrà 450.000 euros
del programa del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en
concepte d’ajut per redactar el projecte
del parc. La Generalitat va seleccionar la
iniciativa i li ha assignat el total de l’import
demanat al FEDER, que comporta la meitat
del pressupost de la redacció.

concurs

LLEIDA COORDINA
LA TROBADA
URB-AL A XILE

CONCURS DEL CARTELL DE
LES FESTES DE LA TARDOR

relacions externes

La Regidoria de Cultura ha convocat
el concurs del cartell anunciador de
les Festes de la Tardor de Lleida.
L’Ajuntament de Lleida coordina a
Xile la trobada U R B-A L, un
programa plurianual de suport de
la Unió Europea a la cooperació
entre col·lectivitats europees i
d’Amèrica Llatina que ara assoleix
la segona fase. L’objectiu és la
creació, ampliació i dinamització de
xarxes de ciutats, regions i altres
col·lectivitats de la Unió Europea i
d’Amèrica Llatina per fer accions
d’interès mutu dins de l’àmbit de la
problemàtica urbana.
El programa cerca la millora de les
condicions socioeconòmiques i de
la qualitat de vida, potenciant el
desenvolupament dels centres
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urbans, el reforçament dels vincles
d e s o l i d a r i t a t , c o o p e ra c i ó i
associació, i la transferència de
coneixements i experiències.
Aquesta segona fase del programa
(2002-2006) ha establert sis noves
xarxes de col·laboració centrades
en el finançament local i pressupost
participatiu, la lluita contra la
pobresa urbana, l’habitatge a la
ciutat, la promoció de les dones en
les instàncies de decisió locals,
ciutat i societat de la informació i
seguretat ciutadana a la ciutat. La
primera fase del programa URB-AL
es va desenvolupar entre els anys
1997 i 2001.

Els originals s'han de lliurar, del 30
d'agost al 2 de setembre de 2004,
entre les 9.00 i les 14.00 h, a la seu
de la Regidoria de Cultura situada a
l'avinguda de Blondel, 64, codi postal
25002, de la ciutat de Lleida.
Els cartells han de tenir com a tema
la Festa de la Tardor de Lleida i hi ha
de constar el text següent: Festes de
la Tardor 2004, Sant Miquel del 25 al
29 de setembre de 2004.
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