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Primer acte oficial d’Àngel Ros com a alcalde, que va tenir lloc al Centre d’Informació Juvenil, al Calidoscopi. © Hermínia Sirvent

Àngel Ros compleix 10 anys com a alcalde
•D
 estaca que ha estat una dècada de gran transformació de la ciutat i de progrés
marcant que “ha estat una dècada de
gran transformació de la ciutat i progrés dels ciutadans i les ciutadanes”.
Deu anys de treball intens, segons
Ros, “compaginant els projectes estratègics i el dia a dia, el creixement
econòmic amb la cohesió social, la

El paer en cap assegura que
s’ha prioritzat principalment
l’educació, l’atenció social i
la cultura i els col·lectius de
gent gran i joves

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros. © H. S.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
fer el passat 8 de gener balanç dels
seus 10 anys com a paer en cap, re-
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llibertat amb el respecte i la convivència i prioritzant, principalment,
l’educació, l’atenció social i la cultura i
els col•lectius de gent gran i joves”.
“La política municipal s’ha caracteritzat, segons el paer en cap, per tirar

endavant simultàniament grans obres
però, també, actuacions properes als
ciutadans, ambdues imprescindibles
per al progrés i el futur de la ciutat.
La gestió municipal ha tingut sempre
la sensibilitat per abordar actuacions
macro i micro, la gran obra i l’obra
propera al ciutadà, unes actuacions
que garanteixen el futur de la ciutat
i que es poden visualitzar en diversos
binomis com La Llotja i l’eliminació de
les torres elèctriques de Magraners, el
Parc Científic i l’escola bressol de Balàfia o el pont de Príncep de Viana i el
Pla de Barris de la Mariola”.
Altres binomis macro i micro que
il·lustren la gestió municipal portada
a terme són el passeig del cobriment
de les vies-Pla d’accessibilitat de voreres, el poliesportiu Secà-Balàfia-Camí
natural del riu, l’Eix Comercial-Llar de
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jubilats de la Bordeta, plaça Ricard Viñes-50 places i espais amb jocs infantils, rehabilitació de la Seu Vella-Molí
de Sant Anastasi, Escola de Belles ArtsRehabilitació del Mercat del Pla, caserna Guàrdia Urbana-Consultori dels
Magraners, Pla de Barris del Centre
Històric-Zones 30 als entorns escolars,
avinguda Pinyana-Rehabilitació Font
dels Tritons, Arborètum-Horts de Rufea, plaça Blas Infante-Jardins de Sucs,
avinguda Pearson-Plaça de Raimat,
els nous Camps Elisis-Urbanització de
Llívia, rehabilitació de Templers-Local
de Butsènit, accés de Gardeny-Pista
de Gualda, 8 camps de futbol-Pista
de petanca de la Mariola, edifici dels
Castellers-Cine Goya dels Magraners,
rehabilitació del Castell del Rei-Museu
de l’Aigua, Centre de Piragüisme-Piscines Secà, Balàfia i Cappont, passarel•la
dels Maristes-Passarel•la de Rufea,
escola Parc de l’Aigua-Calidoscopi, rehabilitació IMAC-Adoberies, col•lector
de Ronda-Portada d’aigua potable a
l’Horta, portada d’aigua de PinyanaSanejament del Noguerola i programació de La Llotja, l’Escorxador i
l’Auditori-Teleassistència gratuïta per
a majors de 75 anys.
Àngel Ros va explicar que “es van
saber aprofitar els anys de bonança
econòmica i això ha permès que la crisi econòmica arribi a Lleida més tard
que a altres indrets”. “Sempre hem tingut una visió àmplia, de país, pensant
en què pot aportar Lleida a Catalunya
i al país, buscant complicitats de les
administracions i cuidant el respecte
institucional”, va remarcar Ros. “Hauria
estat impossible fer les inversions que
hem fet a Lleida sense la col•laboració
institucional i sense buscar complicitats públiques i privades”, va afegir.
“Ara, però, cal continuar treballant
de valent per la ciutat. És necessari,
segons Ros, consolidar el nostre rol
en el sistema econòmic de Catalunya,
d’Espanya i d’Europa, aprofundir en
l’enllaç entre la FP i la UdL amb el teixit
empresarial per fer-lo més competitiu
i fer un Pla General per dirigir el futur
de Lleida per als pròxims 15 anys, un
projecte en què ja estem treballant”.
Ros va dir que “cal continuar el Pla
de Museus, treballar per aconseguir

Àngel Ros i l’expresident Maragall, en la inauguració de l’escola bressol de Balàfia. © H. S.

Inauguració del Palau de Congressos-La Llotja, amb la presència dels Reis d’Espanya. © H. S.

“La gestió municipal ha
tingut sempre la sensibilitat
per abordar la gran obra i
l’obra propera al ciutadà”,
diu Àngel Ros
els 5.000 treballadors al Parc Científic, tal com està fixat al Pla Especial
de Gardeny, i consolidar un model
comercial que faci de Lleida el pol
d’atracció de la Catalunya interior”. El
paer en cap va remarcar que “es continuarà treballant per consolidar Lleida
com a destinació turística en els segments gastronòmic, cultural i natural,
i per afermar un model de lideratge
del sector agroalimentari basat en la
tecnologia, la innovació i la qualitat. I
tot això mantenint la convivència, la
cohesió social i la qualitat de vida dels
lleidatans i lleidatanes sense exclusió”.

“Tenim més reptes que realitzacions
i, per això, tenim més futur que passat
i gran voluntat de progrés per al futur”, va assenyalar l’alcalde de Lleida,
qui ha destacat que “les institucions,
la societat civil i la Paeria, quan treballem plegats, som capaços de tirar
endavant un projecte de ciutat que no
té més límit que el que nosaltres mateixos ens volem posar”. “Hem deixat
enrere la idea que el progrés de Lleida
era limitat. Avui, la ciutat aspira i pot
aspirar a tot”, va concloure el paer en
cap.
L’acte va tenir lloc al Centre de Recursos Juvenils-La Palma de manera
simbòlica, per recordar que el primer
acte que va fer Àngel Ros com a alcalde de Lleida va ser al Centre Municipal
d’Informació Juvenil a la plaça Amics
de Lleida. •••
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