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La ciutat de Lleida ja és a la xarxa del
nou gran “metro” de Catalunya, l’AVE
La ciutat de Lleida millorarà ben aviat i de manera
considerable la comunicació per tren amb les altres
capitals catalanes, una assignatura que estava pendent
i que des de la UGT creiem que és clau per potenciar el
desenvolupament econòmic i social de la nostra demarcació.
Segons que va avançar recentment a Lleida el director
del Programa per a la Mobilitat de la Generalitat, Miguel
Ángel Dombriz, en el marc d’una Jornada organitzada
per la UGT de Lleida i que va comptar amb la col·laboració
de la Paeria, per la línia d’Alta Velocitat en el seu recorregut per Catalunya, és a dir, des de Lleida fins a Figueres,
passant pel camp de Tarragona, Barcelona i Girona,
també circularan els anomenats Serveis Regionals d’Altes
Prestacions a més dels AVE
de llarg recorregut. Aquests
serveis permetran connectar
de manera ràpida i diària i
amb nombroses freqüències
les quatre capitals catalanes.
Els trens tindran una
freqüència d’un comboi cada hora i, en hores punta, un
cada 30 minuts.

a la vegada molt ben comunicades, ampliant-se així el
seu mercat de treball. Així mateix, creiem que les bones
comunicacions provocaran mobilitat de tipus residencial,
és a dir, persones que traslladaran el seu lloc de residència
habitual per guanyar qualitat de vida.
La Jornada va ser inaugurada pel paer en cap, Àngel
Ros, que va destacar l’impacte econòmic de l’arribada
del Tren d’Alta Velocitat a Lleida. Ros va posar com a
exemples l’increment en el nombre de congressos a la
ciutat, passant de 120 a 560 l’any, i la capacitat d’atreure
inversions i empreses com Microsoft, Soluziona o Attento.
La Jornada va acollir una amena taula rodona amb la
participació de la diputada al Congrés per Girona Montserrat Palma; del primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona, Xavier Casas; del tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Ciudad
Real, Javier Morales; del
tinent d’alcalde de la
Paeria, Josep Maria Llop,
i del vicepresident de la
Diputació de Lleida, Antoni Bosch. La cloenda va anar
a cura del rector de la UdL, Joan Viñas, i del vicesecretari
general de la UGT de Catalunya, Frederic Monell. Viñas
va afirmar que l’AVE obre noves possibilitats, mentre
que el nostre company Frederic Monell va manifestar
que la UGT entén la mobilitat de les persones pel que
fa a possibilitat de desplaçament “com un dret”, per la
qual cosa va reclamar que els serveis que es prestin per
la línia de l’AVE siguin a “preus raonables” i accessibles.

“UGT reclama que els nous trens
siguin accessibles a la ciutadania en
general, amb uns preus raonables”

Dombriz va destacar que aquests serveis, que en definitiva
seran com el nou gran metro de Catalunya, connectaran
Lleida amb Barcelona en solament 55 minuts. El trajecte
amb tren entre Lleida i Tarragona es podrà fer en 30
minuts i entre Lleida i Girona, en 1 h i 50 minuts. Dombriz
va avançar aquestes dades en el marc de la Jornada,
que tenia com a títol “La línia del Tren d’Alta Velocitat:
la nova mobilitat a Catalunya”, i que es va fer a la UdL.
UGT aplaudeix l’entrada en servei dels nous trens, però
reclama que siguin accessibles als ciutadans en general,
per la qual cosa exigeix que els preus dels bitllets siguin
raonables i que es prevegin sistemes d’abonaments per
facilitar-ne l’ús. Els nous serveis regionals obriran la
porta que molts treballadors i treballadores es plantegin
la possibilitat d’optar a feines a ciutats o poblacions molt
distants en quilòmetres del seu lloc de residència però
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La UGT creu que la posada en marxa de l’AVE a Catalunya
representarà un abans i un després per a la ciutat de
Lleida, i que la infraestructura ajudarà a impulsar dos
projectes claus per al nostre avanç econòmic. D’una
banda, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, al
Turó de Gardeny, que permetrà crear més de 1.000 llocs
de treball altament qualificats, i, de l’altra, el futur Centre
de Convencions i Negocis de la Llotja, que amb el seu
funcionament generarà força activitat econòmica i ocupació.

17è CONCURS D’INFORMÀTICA CIUTAT DE LLEIDA
L’Institut Municipal d’Informàtica-Accés i la Paeria convoquen la 17a edició del Concurs
d’Informàtica Ciutat de Lleida per fomentar el coneixement, l’ús i l’aplicació de les noves
tecnologies entre els ciutadans i la participació de tothom en la societat de la informació.
El concurs estableix dos premis per a “Aplicacions informàtiques i pàgines web”; tres
guardons per a “Iniciatives per afavorir la integració social dels col·lectius amb dificultats
d'adaptació, mitjançant l'ús de les tecnologies” (reservat als centres d'ensenyament, les
associacions sense ànim de lucre i els projectes particulars), i tres premis per a “Projectes
per incentivar l'alumnat en l'ús de les noves tecnologies per a tasques docents o iniciatives
del professorat d’educació infantil, primària i secundària de Lleida”. El termini de presentació
de treballs en totes les modalitats finalitzarà a les 13 hores del dia 30 de març de 2007.

