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ROS EXPOSA ELS
PROJECTES DE
FUTUR DE LLEIDA
A PASQUAL
MARAGALL

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, es va
entrevistar, el passat 8 de setembre, amb
el president de la Generalitat, Pasqual
Maragall. Aquesta reunió va servir perquè
el cap de l’executiu català prengués nota
de les inquietuds i els projectes de futur
de Lleida.

La trobada va tenir lloc al Palau de la Generalitat.

En l’apartat de política territorial i obres
públiques, l’alcalde va incidir en la manca
d’una circumval·lació de carreteres al
voltant de la ciutat i en la necessitat de
prioritzar l’acabament de la variant sud i
de la seva perllongació, tant en el seu
extrem d’Alcoletge com pel tram de Soses.
Així mateix, l’alcalde va posar sobre la
taula la connexió amb l’autovia entre Lleida
i Osca i de Lleida a Viella.
Construcció de l’aeroport
En aquest àmbit també es va demanar
que el proper exercici es comenci a
treballar en la compra o expropiació dels
terrenys del que serà el futur aeroport,
que s’ubicarà al terme municipal
d’Alguaire. Ros considera que aquesta
infraestructutura pot resoldre el problema
de massificació de l’aeroport del Prat en
el sector de logística i de mercaderies,
sense descartar el transport de viatgers,
ja que que Lleida és la segona ciutat
catalana en l’organització de fires i
congressos.
Pel que fa als ferrocarrils, el president
Maragall va mostrar-se receptiu amb les
reivindicacions lleidatanes de potenciar
les línies de Lleida a Manresa, LleidaMontsó i Lleida-Balaguer-La Pobla de
Segur per tal d’estructurar una xarxa de
servei de rodalies, a més de desbloquejar
el Pla de l’estació.
Recerca i promoció econòmica
Respecte a l’àmbit de recerca, promoció
econòmica i Universitat, l’alcalde de Lleida
va recordar al President del Govern català
que Lleida serà la capital agroalimentària
del sud d’Europa i que, per això, cal un
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Ros va demanar a Maragall suport per desenvolupar projectes com el del Parc de Gardeny.

suport decidit al Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari –que està previst instal·lar
a Gardeny–, a la concessió a la Universitat
de Lleida (UdL) de la Facultat de
Veterinària i a la llotja de Mercolleida.
També va demanar la inclusió de 580
quilòmetres de camins de l’Horta en els
programes de desenvolupament rural.
Inversió per a la Seu Vella
En l’apartat cultural, la Seu Vella va ser el
tema prioritari. En aquest sentit, l’alcalde
va demanar al President de la Generalitat
una inversió suficient i estable que es
reflecteixi en els pressupostos del Govern
català. A més, no va deixar de banda el
futur teatre municipal i el Centre d’Art la
Panera. Va demanar que aquests
equipaments es tinguin en compte en els
diversos plans culturals de la Generalitat.

Ros va demanar suport per la construcció
de la Llotja de Lleida, equipament compost
pel Palau de Congressos i Convencions i
pel Teatre Municipal, i que estarà ubicat
a l’antic recinte del Mercat Central de
Pardinyes.
Dotació d’escoles bressol
En l’apartat d’educació, el paer en cap va
recordar-li al president que Lleida és la
ciutat catalana amb més escoles
municipals per habitant i va demanar que
Lleida tingui prioritat en la dotació
d’escoles bressol per part de la Generalitat.
El Paer en Cap, que va presentar Lleida
com la capital de l’interior de Catalunya,
es va mostrar molt satisfet per la trobada
i per la bona predisposició de Pasqual
Maragall envers els projectes lleidatans.
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LA SECRETÀRIA
D’ESTAT
D’IMMIGRACIÓ
DÓNA SUPORT A
LLEIDA

La Secretària d’Estat d’Immigració i Emigració
del Ministeri de Treball i Afers Socials va
desplaçar-se el passat setembre a Lleida
per visitar diferents equipaments relacionats
amb la campanya de la fruita. Durant la seva
estada a la ciutat, es va reunir amb
representants d’institucions i entitats
relacionades amb la immigració i amb la
campanya de la recollida de la fruita.

Rumí va començar la seva ronda de visites
a la sotsdelegació del Govern de Lleida, on
va ser rebuda pel sotsdelegat, José Ángel
Flores, i per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros.
La Secretària d’Estat d’Immigració i Emigració
va anunciar que l’Ajuntament de Lleida serà
contemplat com a institució preferent a l’hora
d’incorporar-lo al mapa de municipis que
es beneficiaran d’ajuts econòmics perquè
reben un gran nombre d’estrangers. En
aquest sentit, va dir que cal donar suport a
municipis com Lleida perquè els serveis que
ofereixen no baixin de qualitat.
Van assistir també a la trobada les directores
generals d’Immigració, Marta RodríguezTarduchy, i d’Integració dels Immigrants,
Estrella Rodríguez; a més del cap de l’Oficina
d’Estrangeria, Germiniano Castellanos; el
coordinador a Lleida d’Unió de Pagesos,
Josep Lluís Huguet, i el responsable de
temporers d’aquest sindicat, Joan J. Vergé.
La Secretària d’Estat també va visitar l’Oficina
Única d’Estrangeria, l’oficina d’Unió de
Pagesos a Mercolleida que coordina la
campanya de la fruita i la Cooperativa Actel
de Térmens.

Imatge de l’oficina d’atenció única als temporers de Lleida.
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........................................................................................................................................................
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