alcaldia

El president Montilla diu que la vitalitat
de Lleida és un referent per Catalunya
El president de la Generalitat,
José Montilla, va visitar per
primera vegada de manera
oficial la ciutat de Lleida. Durant la seva estada va ser
rebut a la Paeria per les autoritats, va veure l’exposició
sobre el projecte del Teatre i
Palau de Congressos, actualment instal·lada a la demarcació de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
Després de contemplar
l’exposició i les obres del Palau de Congressos, el president de la Generalitat va
anunciar que l’any vinent
s’iniciaran les obres de desdoblament de l'Eix Tranversal,
incloses al Pla de Govern
2007-2010, i estaran acabades el 2011. El pressupost és
de 865 milions d'euros i una
concessionària s’encarregarà
de la construcció i el manteniment d’aquesta autovia de
153 quilòmetres durant 30
anys.
Durant la recepció a la Paeria,
el president va dir que el Govern de Catalunya donarà suport als projectes de Lleida i
va afegir que “l’Ajuntament i
la Generalitat treballarem plegats per aconseguir un país
equilibrat i cohesionat, en el
qual Lleida és important".
Montilla va elogiar la vitalitat
i l’empenta de la ciutat i va
assegurar que “és un punt de
referència per a Catalunya”.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va agrair al president el
seu suport al projecte del Palau de Congressos i Teatre
Municipal i va manifestar que
és “una iniciativa que espero
que us entusiasmi a tots”.
Turisme de negocis
Montilla va dir que la Llotja
és un projecte “ambiciós i op-

José Montilla va participar en un acte institucional a la Paeria i va visitar el solar de la futura Llotja.

timista, que està a l'altura de
les expectatives de Lleida,
ciutat que ha assolit resultats
molt significatius en l'àmbit
del turisme de negocis”.
Acompanyats dels arquitectes
Francine Houben (Mecanoo)
i Cristina Fernández i Markus
Lauber (labb), les autoritats
van contemplar una exposició
formada per tres plafons sobre el Palau de Congressos,
la maqueta definitiva i imatges
de la proposta guanyadora
del recent concurs de les torres d'habitatges (sota el lema
Índibil i Mandoni).
D'altra banda, s’ha inaugurat
una exposició a la demarcació de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a
la qual es poden veure representacions de les 9 propostes
presentades com també
l’última versió de l'edifici del
Palau de Congressos i la maqueta de la primera proposta.
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