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La 15a edició de la conferència anual de l’alcalde va congregar una variada representació de la societat lleidatana. © Hermínia Sirvent

L’alcalde de Lleida assegura que l’educació és
un factor de competitivitat i de progrés
•C
 onferència anual del paer en cap que organitza el Col·legi de Periodistes de Lleida
El Magical Media va ser
l’escenari de la 15a edició
de la conferència anual de
l’alcalde de Lleida amb la
demarcació de Lleida del
Col•legi de Periodistes de
Catalunya, que va congregar
una nombrosa representació de la societat lleidatana.
Sota el títol “L’educació, factor de competitivitat”, Àngel
Ros va exposar un model
de ciutat en què l’educació
constitueix un element de
competitivitat i progrés indissociable del nou model
de societat en què vivim. “En
temps de dificultats el futur
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Anuncia que Lleida tindrà la titulació oficial
de Formació Superior en Arts Escèniques i el
Grau Superior del Conservatori de Música
està vinculat a apostes segures, a inversions garantides,
l’educació ho és i marca el
futur dels països i les ciutats”,
va dir el paer en cap.
L’alcalde de Lleida va plantejar un canvi en el model
de relacions entre Catalunya i Espanya i va manifestar
que “han de buscar l’equitat
fiscal i el respecte institu-
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cional i cultural. I al mateix
temps, Catalunya i Espanya
han de trobar el seu futur
en una Europa que, de moment, sembla no voler ser
futur per a ningú”.
Fent una anàlisi de la situació de Lleida des d’una
òptica socioeconòmica, l’al
calde va recordar que l’any
2012 es va assolir el rècord

històric de balança comercial positiva. També va fer
referència al comerç com
un dels sectors en dificultats
especials, que cal potenciarlo des dels poders públics i
el model financer. Partint
d’aquests indicadors i de la
xifra d’atur, que a Lleida se
situa entorn al 17%, l’alcalde
es va comprometre a que
la política municipal dels
pròxims anys “vetllarà pel
manteniment dels serveis
públics i per la qualitat de
la ciutat de manera que sigui atractiva humanament
i empresarialment”. Ros va
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apostar per la col•laboració
públic-privat “com una
garantia per assolir nivells
raonables d’inversió i un finançament municipal que
mantingui la salut de la
hisenda local”. En matèria
d’inversions, Ros va explicar
que es continuarà amb els
plans de barris, malgrat la
retallada de la Generalitat,
i es mantindran els processos d’externalització de serveis en matèria d’eficiència
energètica i gestió d’edificis
públics. L’aposta pels emprenedors també serà un eix
prioritari de l’acció municipal.
L’educació serà el motor
de l’acció de govern dels
pròxims anys, reforçant una
aposta que ja caracteritza el
municipi i ampliant-la amb
iniciatives noves. La ciutat
vetllarà especialment pels
joves que han deixat els estudis i “la política municipal
per a l’educació dels joves en
situació de risc serà l’atenció
social i la col•laboració
amb les entitats del tercer
sector que desenvolupen
programes per a la reincorporació en el món educa-

L’educació serà el
motor de l’acció de
govern amb el reforç
del binomi ciutatuniversitat
Els objectius en la
FP són la formació
dual i en alternança
amb l’empresa i
l’increment d’estudis
tiu i laboral”, va remarcar
l’alcalde. L’Ajuntament de
Lleida augmentarà l’oferta
d’educació complementària
als centres i famílies de Lleida i s’ampliaran els ensenyaments artístics. L’alcalde va
anunciar que Lleida tindrà la
titulació oficial de Formació
Superior en Arts Escèniques

Centenar de persones van assistir a la conferència. © H. Sirvent

Un gran nombre de persones van assistir a la conferència, que es va fer al Magical Media. © H. Sirvent

i el Grau Superior del Conservatori de Música.
En l’etapa dels estudis de
Batxillerat, l’alcalde va destacar que cal reforçar aquest
tram en àmbits com la salut,
l’associacionisme, el voluntariat o l’interès per l’art i
per la ciència. La Formació

Aposta pel projecte
Agrotècnio i pels
centres que la UdL
comparteix amb
l’institut IRTA
Professional continuarà centrant esforços per part de
l’Ajuntament de Lleida amb
objectius clars com la formació dual i en alternança
a l’empresa, la demanda
d’increment de titulacions
en àmbits com l’energètic,
l’agrari o el tecnològic i la
continuïtat de la Fira de la
Formació Professional. Els
idiomes també seran un focus especial d’atenció.
“El municipi vetllarà per
l’impuls educatiu a tots nivells, des del manteniment
de la xarxa de les escoles
bressol fins al reforç del binomi ciutat-universitat defen-

La Paeria continuarà potenciant els ensenyaments de FP. © H. Sirvent

sant un model d’universitats
locals que incorpori un
proteccionisme basat en
l’excel•lència per garantir la
subsistència i la seva competitivitat”, va destacar el paer
en cap. Ros va explicar que
l’aposta per l’excel•lència,
per exemple, en el món
agronòmic, biomèdic, tecnològic i de les ciències socials vol dir “l’exigència, en el
marc universitari català, de
l’exclusivitat en l’enginyeria
agronòmica i la capacitat
d’impartir estudis de veterinària”.
Pel que fa a la recerca,
l’alcalde va assenyalar la
necessitat d’apostar pel
projecte Agrotècnio i pels

centres que la UdL comparteix amb l’IRTA, com també
per l’IRB i els estudis de Salut, Biotecnologia i Nutrició.
En el pla del món energètic
també cal apostar pel projecte Inspires vinculat a
l’Escola Politència Superior,
va concloure Ros.
La conferència del paer en
cap, que coincideix amb el
25è aniversari de la demarcació de Lleida del Col•legi
de Periodistes, es va retransmetre per primer cop en viu
(streaming) via web i es va poder seguir per mitjà del web
que es va crear per a la xerrada. També es va poder seguir
pel twitter del CPC i es va crear
un hashtag específic. •••
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