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‘Lleida ha de mirar lluny en el temps i en l’espai’
• Ros reivindica la potencialitat econòmica i cultural de Lleida en l’àmbit internacional
la FP dual) i dels programes de mobilitat europeus, mentre que en el capítol
de la investigació va remarcar el paper
important que tenen les empreses del
Parc Científic de Gardeny. A més, va
anunciar la creació d’un departament
dedicat a la divulgació científica.
No va obviar tampoc el rol que ha de
tenir la cultura i va anunciar la creació
d’un Pla d’Internaciona-lització de la
Creació Cultural que ajudarà els creadors a obrir-se a l’exterior.

Àngel Ros va pronunciar la conferència anual que organitza el Col·legi de Periodistes. © H. S.

“Lleida ha de mirar lluny, en el temps
i en l’espai”. Amb aquesta frase reivindicava l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
el paper que ha de tenir Lleida com a
centre neuràlgic econòmic i cultural.
En la conferència anual del Col·legi de
Periodistes, el paer en cap va incidir
en els elements que poden contribuir
a desenvolupar les potencialitats de la
ciutat, àdhuc en l’àmbit internacional,
com Mercolleida, el Parc Científic de
Gardeny, GlobaLleida, la Fira de Lleida,
la Universitat, la cultura o el turisme.
El paer en cap va remarcar que les estratègies d’avenç econòmic han d’anar
sempre acompanyades de polítiques

encaminades a la cohesió social i al
desenvolupament dels valors humans.
En l’àmbit social, va recordar el suport de l’Ajuntament a les famílies amb
necessitats socials, a la gent gran i a les
persones amb dificultats per pagar la
hipoteca o el lloguer. També va incidir
en la promoció laboral i empresarial,
recordant els programes desenvolupats per l’IMO i anunciant la creació
d’una oficina dedicada a promoure la
responsabilitat social de les empreses i
les administracions.
El discurs va incidir en el valor de la
Formació Professional (especialment

L’alcalde reclama millores
com la connexió amb el
Corredor Mediterrani o que la
A-27 arribi fins a Montblanc
Respecte al turisme, es va referir a
elements clau com l’enogastronomia,
la potenciació de la Seu Vella o el paper
de Lleida com a capital de turisme de
negocis i de grans cites esportives.
Ros, que va demanar “un salt de la
política agrària a la política industrial”,
va reclamar també una aposta per les
comunicacions (connexió amb el Corredor Mediterani, extensió de la A-27
fins a Montblanc, Aeroport de LleidaAlguaire) per tal de poder desenvolupar les potencialitats de la ciutat. •••

L’alcalde aposta per les smart cities
•C
 onferència del paer en cap en el mar de la fira CeBIT de Hannover
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va posar en relleu el paper que han d’exercir
els ajuntaments en la introducció dels
serveis de Big Data i tots els avenços
que representen per a l’administració
pública i per al concepte de smart city
en una conferència que va impartir a
la fira tecnològica CeBIT de Hannover. Coincidint amb la visita a CeBIT,
l’alcalde de Lleida i president del Consorci Parc Científic va signar un conveni de col•laboració amb l’European
Center of Ubiquitous Tecnologies and
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Smartcities (Ubiquitec) de la Universitat de Duisburg-Essen per desenvolupar conjuntament amb el parc científic aplicacions d’smart cities en l’àmbit
social. Lleida col•laborarà també amb
la fira alemanya Metropolitan Solutions de serveis i tecnologia per als
municipis, en el marc de Municipàlia.

L’alcalde a CeBIT de Hannover. © H. S.

Lleida i el Parc Científic participen a
CeBIT des del 2005 amb l’objectiu de
promoure sinèrgies i acords vinculades a la innovació i recerca del parc. •••
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Gaudir de Lleida a la primavera

•P
 rograma amb 400 propostes de cultura popular, esport, patrimoni, ciència i infantils
Unes 400 propostes de
cultura popular, esport, patrimoni, museus, ciència i
infantils es desenvoluparan
aquesta primavera a gairebé una trentena d’espais i
equipaments dels diferents
barris de la ciutat. El nou
programa d’activitats de
primavera de l’Ajuntament
de Lleida, que s’allargarà
fins al final de juny, es du a
terme en col•laboració amb
una seixantena d’entitats.
És la primera vegada
que l’Ajuntament de Lleida recopila, en un llibret
informatiu i un web, totes
les activitats de primavera
que tenen lloc a la ciutat.
La Paeria ha editat 75.000
exemplars del nou programa, que s’han distribuït a

les llars i els comerços de
Lleida, i també estan disponibles als centres cívics, a la
Seu Vella, a Turisme de Lleida, a la Regidoria de Cultura, a La Llotja, als hotels i a
Turisme de la Generalitat,
entre d’altres espais.
Les propostes també es
poden consultar al web
www.paeria.cat/primavera,
que s’actualitzarà permanentment amb les novetats
del programa.
La ciutat aplega bona
part de les seves festes més
emblemàtiques a la primavera, com la Festa Major de
Maig, la Fira de Titelles, la
Festa de Moros i Cristians,
l’Aplec del Caragol, la Setmana Santa, la diada de

La Festa de Moros i Cristians tindrà lloc del 16 al 18 de maig. © H. S.

Les activitats es
desenvolupen fins al
final de juny en una
trentena d’espais
i equipaments de
diferents barris

Sant Jordi, la Feria de Abril,
la Nit dels Museus, el Corpus o la Diada de Cultura
Popular, entre d’altres. Enguany s’hi incorpora l’Air
Race F1, un nou festival aeri
que tindrà lloc a l’Aeroport
Lleida-Alguaire al maig. •••
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