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El Príncep Felip va visitar el Palau de la Paeria, on va signar al Llibre d’Or de l’Ajuntament i va intercanviar impressions amb el paer en cap i la resta de regidors.

El Príncep Felip lloa la modernitat i
el dinamisme de la ciutat de Lleida
El Príncep Felip de Borbó
ha posat la primera pedra
del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny en el que ha estat
l’acte central de la seva primera visita oficial a Lleida.
L’estada de l’hereu de la
Corona ha començat al Palau de la Paeria, on ha signat al Llibre d’Or i ha intercanviat impressions amb el
paer en cap, Àngel Ros, al
seu despatx i amb els regidors i regidores al saló de
sessions, i posteriorment
ha recorregut el monument
de la Seu Vella.
L'alcalde ha rebut a Lleida
el Príncep d'Astúries,

acompanyat de la Corporació Municipal, del delegat
del Govern, Joan Rangel, i
de la consellera de Treball,
Mar Serna. En el seu discurs al Palau de la Paeria,
mig en català i mig en castellà, Felip de Borbó s'ha
referit al parc dient que
“comporta el millor exemple de la tradició viva de la
ciutat, de la seva capacitat
d'iniciativa i vocació de servei a les necessitats del

seu teixit productiu i, en
definitiva, del seu compromís amb el futur com a
centre agroalimentari estatal”.
També ha descrit Lleida
com “una ciutat moderna
i de gran dinamisme, que
mira de manera oberta i
amb confiança el futur” i
ha afegit que “és també
orgull de Catalunya i de tot
Espanya per la seva riquesa

L’hereu de la Corona posa la primera
pedra del Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Gardeny

històrica, artística i cultural,
i pel seu progrés, cada dia
millor inserida en els corrents de relació comercial
i humana del nostre país i
del conjunt d'Europa, per
mitjà de les noves vies de
comunicació, entre les
quals destaca l'AVE”.
Per la seva banda, Àngel
Ros ha aprofitat la presència del Príncep per explicarli com és Lleida en l'actualitat i com es vol que sigui
en el futur, ha parlat del
lideratge en el sector agroalimentari del sud d'Europa,
dels reptes de futur, de la
necessitat de completar les
infraestructures, en espe-
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cial les comunicacions amb
l'interior d'Espanya i amb
Europa, i ha fet esment
dels grans projectes de la
ciutat, com ara els plans de
Barris o les actuacions sobre patrimoni històric.
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Ros ha recordat que a Lleida hi ha 10.000 estudiants
universitaris i 4.000 alumnes de formació professional i ha apuntat que “en el
present del segle XXI, la
principal riquesa és la capacitat d'educació i la formació dels seus habitants".
Ros ha afegit que "compteu
amb Lleida. Podem i volem
aportar a Catalunya, a Espanya i a Europa les nostres
capacitats i els nostres projectes per contribuir a tenir
un país equilibrat, és a dir,
un país amb un repartiment
just de la riquesa. Catalunya
necessita Lleida com a pol
interior del país, que connecta amb Aragó i amb la
resta d’Espanya, convertintse així en el factor clau de
l’equilibri interior de
Catalunya”.

El Príncep d’Astúries va passejar per la nau i el claustre de la Seu Vella i es va interessar pel conjunt monumental.

Felip de Borbó destaca la ciutat de
Lleida pel seu progrés i per la riquesa
històrica, artística i cultural

Primera pedra del parc
El següent punt de la visita
institucional ha estat Gardeny, on el Príncep ha collocat la primera pedra del
Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Gardeny
(PCiTAL), acompanyat de
les autoritats, del bisbe de
Lleida, Francesc Xavier Ciuraneta, i de directius de les
empreses i professionals
que ja treballen en aquest
complex.

La joia de la Seu Vella
Després de la Paeria, la comitiva s'ha traslladat a la
Seu Vella, on Felip de Borbó
ha estat rebut pel director
dels Serveis Territorials de
Cultura, Antoni Llevot, qui
juntament amb l'alcalde Àngel Ros l'ha acompanyat en
el recorregut per l'interior
del monument. A la trobada
han assistit representants
de les principals entitats
culturals de la ciutat i de la
Universitat.
El Príncep Felip, que ha
qualificat el conjunt monumental d’”autèntica joia”,
ha visitat la nau central de
la Seu i el claustre i ha mostrat el seu interès tant per
la història com per la vàlua
artística del monument i la
seva gestió. Sa Altesa Reial
també ha volgut conèixer
les diferents actuacions de
millora i restauració projectades per a la Seu Vella.
Felip de Borbó ha rebut
com a record de la seva
visita al monument el llibre

La Seu Vella de Lleida, que
Manel Rey i Pagès Editors
van publicar l’any 2004, i
també un exemplar del cat à l e g d e l ’ ex p o s i c i ó
L’esplendor retrobada, que
es va organitzar sobre la
Seu fa mesos.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el rector de la UdL, Joan Viñas, acompanyen
al Príncep en la col·locació de la primera pedra del Parc Científic.

L'acte s'ha fet en un gran
tendal habilitat al pati
d'artilleria de l'antiga caserna, on Felip de Borbó ha
pogut contemplar una exposició en panells sobre les
característiques de
l'equipament i els projectes
arquitectònic i urbanístic.
Després de la col·locació
de la primera pedra, el Príncep Felip ha saludat l'àmplia
representació del món empresarial de Lleida que hi
ha assistit. La visita a Lleida
ha finalitzat amb un dinar a
l’hotel NH amb una vuitantena d’empresaris de les
Terres de Lleida.

