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Àngel Ros: “La prioritat municipal en aquest
mandat serà la creació d’ocupació”
L’alcalde incideix en el pes de Lleida com a capital agroalimentària de Catalunya,
assolit gràcies a l’aposta per factors com la innovació, el valor afegit i la comercialització
Quins seran els eixos principals del
govern municipal per a aquesta legislatura?
La prioritat municipal és la creació
d’ocupació. Impulsarem l’educació, que
és la clau per a la generació d’ocupació
de qualitat. A més, ajudarem als emprenedors i fomentarem la constitució
d’empreses. Tot això ho podem fer enfortint l’Institut Municipal d’Ocupació,
integrat a l’ens GlobaLleida, i donant
suport al desenvolupament de vivers
dels nostres emprenedors al Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari
de Gardeny. Per aconseguir aquests
objectius, però, cal que hi hagi una
cohesió social, que és la condició necessària per a la creació d’activitat.
Vostè ha remarcat que les prioritats
seran l’educació, la formació i el foment de l’ocupació. Com s’incenti-

varan aquests tres grans àmbits des
de l’Ajuntament de Lleida?
Continuarem considerant que
l’educació comença a la infància, als 0
anys. Per tant, el nostre compromís
serà persistir en la construcció
d’escoles bressol municipals. També
prosseguirem amb el suport a la
Formació Professional, ja que l’experiència demostra que els titulats en
FP són els que més capacitat d’accés
a l’ocupació tenen. A més, cal afegir el
suport a la universitat i als emprenedors per mitjà dels vivers d’empresa.

“Serà un període de
quatre anys de
transformació educativa
i cultural per generar llocs
de treball”

Després d’uns anys en què Lleida ha
experimentat un gran canvi urbanístic amb obres com La Llotja, el pont
de Príncep de Viana o el cobriment de
les vies, quins seran els grans projectes d’aquest mandat?
Els grans projectes d’aquest mandat
són l’educació i la cultura, que van
lligats al foment de l’activitat
econòmica. A aquest impuls s’ha
d’incloure també el desenvolupament
comercial i del Polígon Industrial de
Torreblanca-Quatre Pilans. Serà un
mandat d’obres de “coneixement i
educació”, un període on es farà més
obra de transformació educativa i
cultural per generar ocupació que no
obra física de pedres i totxos. Hem de
treure profit dels grans equipaments
que hem construït en el mandat
anterior. No obstant això, continuarem fent obra pública, ja que ens cal
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Quin paper tindran el comerç, el
turisme i la indústria en els pròxims
anys a Lleida?
La creació d’activitat econòmica passa
per la innovació –basant-nos en tenir
el sistema educatiu adequat– en els
serveis al sector agroalimentari i per
desenvolupar el sector comercial, on
a Lleida hi ha una mancança important
en el segment de mitjanes i grans
superfícies, que s’han de desenvolupar.
La ciutat de Lleida és cada vegada més
atractiva per a la inversió i, per tant,
aquests equipaments comercials es
duran a terme. I des del punt de vista
turístic, Lleida té grans potencialitats
en el turisme de convencions i negocis
–per això vam fer el Palau de Congressos-La Llotja– i en el turisme
cultural, de natura i gastronòmic, és a
dir, en el turisme que just ara creix,
que no és el de sol i platja. L’aeroport
com a forma de potenciació del
turisme pirinenc també serà una peça
important de desenvolupament
turístic de les Terres de Lleida i de la
ciutat de Lleida.

acabar el Pla Especial de l’Estació,
portar a terme el Pla Estratègic de la
Fira de Lleida, el Polígon Industrial de
Torreblanca-Quatre Pilans i desenvolupar les Basses, amb la inclusió de
l’espai comercial de l’esport, que és el
que permet el seu finançament.

El conjunt de la Seu Vella, referent
patrimonial de la nostra ciutat, està
immers en la cursa per esdevenir
Patrimoni Mundial de la Humanitat.

A tot això, cal afegir-hi la millora dels
vials de la ciutat, la continuació de
l’urbanisme de proximitat.
Vostè ha explicat moltes vegades que
Lleida ha de ser el referent de Catalunya des de l’interior i ostentar-ne
la capitalitat. En quin punt ens trobem
i quines són les línies d’actuació
immediates per reforçar aquest
paper?
Avui Lleida pesa més a Catalunya que
fa uns anys. Crec que hem aconseguit
fer-nos un lloc a Catalunya, però hem
de continuar treballant cada dia per
assolir ser la ciutat principal de l’interior i la capital agroalimentària del
nostre país. La nostra ciutat necessita
continuar creixent econòmicament i
reforçar el seu lideratge en els
sectors agrícola, ramader i alimentari
català per mitjà de factors com la
innovació, l’aposta per afegir valor i
per reforçar la comercialització. Des
d’aquest punt de vista, és evident que
tant Fira de Lleida —amb els salons
Sant Miquel i Eurofruit— com
Mercolleida ajuden directament que
Lleida tingui aquest lideratge
agroalimentari del país.

“Com m’he compromès, la
meva activitat prioritària
durant aquests pròxims
quatre anys és ser
alcalde de Lleida”
Quina serà la Lleida del 2011-2015?
Serà una ciutat de Lleida que aprofitarà els equipaments desenvolupats
i que se centrarà molt específicament
en l’educació, la cultura i l’ocupació, i
atendrà, en l’àmbit de les prestacions
socials, els col·lectius de més risc, com
ara la gent gran, els joves i les persones que tenen requeriments socials
concrets.

Sí, i vull reconèixer el paper desenvolupat fins ara pels Amics de la Seu
Vella i el Consorci del Turó de la Seu
Vella. Es tracta d’una cursa molt llarga.
Hem de tenir en compte que quan
invertim en la rehabilitació del monument o hi organitzem activitats
específiques de caire cultural estem
treballant amb la finalitat que sigui
Patrimoni de la Humanitat. Per tant,
crec que Lleida aconseguirà dia a dia,
en un procés llarg, que el Turó de la Seu
Vella sigui Patrimoni de la Humanitat.
En els darrers mesos són moltes les
veus que es pregunten si l’alcalde de
Lleida optarà a ser president de la
Generalitat. Forma part dels seus
plans de futur?
En aquests moments, no. Tal com m’he
compromès, la meva activitat prioritària durant aquests pròxims quatre
anys és ser alcalde de Lleida. Els
polítics de Lleida, siguem del partit que
siguem, és bo que pensem en els
nostres partits. Des d’aquest punt de
vista, és important que en el congrès
que se celebrarà al Partit dels Socialistes hi tingui un paper rellevant, perquè això és bo per a Lleida.

