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CARTA DEL ALCALDE

Això tot just recomença
FÈLIX LARROSA PIQUÉ
PAER EN CAP

CORRESPON, ARA, donar les gràcies: als 13.321
lleidatans i lleidatanes que van fer confiança al
projecte socialista en les eleccions de 26 de maig
passat; als que ens han acompanyat en aquesta
aventura frenètica i apassionant els últims mesos,
especialment a tots i cadascun dels treballadors de
la Paeria, servidors públics professionals i
vocacionals que fan possible que l’Ajuntament de la
segona capital de Catalunya rutlli; als sis nous
regidors socialistes que em faran costat al saló de
plens i que els quatre anys vinents treballaran
perquè Lleida continuï avançant com ha fet els
últims quaranta anys de la mà de governs de
progrés, i a la família, als amics i als coneguts que
ens han insuflat forces per continuar endavant.
Correspondrà, d’aquí a pocs
dies, passar a l’oposició, amb
els mateixos edils que l’equip
guanyador de les eleccions, el
de Miquel Pueyo, a qui reitero
el que li vaig transmetre personalment fa uns dies: en els
socialistes trobarà una oposició lleial, disposada a donar suport a aquells projectes

que ajudin a fer de Lleida una
ciutat encara més gran, en el
sentit ampli de la paraula. Una
oposició honesta que no actuarà en funció de fílies i fòbies
personals, que evitarà la resta, ans el contrari: buscarà la
suma i posarà l’interès general
per damunt de tot.
Pot estar tranquil el nou paer

en cap els pròxims quatre anys:
els socialistes, passi el que passi, doni la política les voltes que
doni, garantirem l’estabilitat
del govern, perquè la ciutat
no es pot permetre una Paeria
afeblida per lluites partidàries soterrades. El futur alcalde
té el dret –i el deure– de buscar aliances que li permetin
gestionar l’Ajuntament amb
l’autoritat suficient. Respectarem els pactes que s’acabin
tancant, ens agradin més o
menys, però el PSC, que farà
oposició contundent quan toqui, serà la garantia que Lleida
no visqui un mandat pendent
de les vel·leïtats de la política.
I serà la garantia, també, que
la ciutat avanci en termes de
justícia social, d’ocupació i de
dinamització econòmica.
Correspon, ara, mirar endavant des d’altres responsabilitats, i assumir nous rols, perquè
“el futur ens reserva alguna cosa millor, sempre que tinguem
el valor de seguir intentant-ho,
de seguir treballant i de seguir
lluitant”. Manllevo la cita a qui
va ser el 44è president dels Estats Units, Barack Obama. La
hi manllevo i me la faig meva.
Gràcies, Lleida. Gràcies, lleidatans i lleidatanes. Això tot
just recomença.

Els socialistes garantirem l’estabilitat del govern,
perquè la ciutat no es pot permetre una Paeria
afeblida per lluites partidàries soterrades
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Trenta anys d’anàlisi de l’economia local
i global a la Trobada al Pirineu
ROSA M. PERELLÓ
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CADA ANY, a la Seu d’Urgell,
s’organitza per aquestes dates
la Trobada Empresarial al Pirineu. Enguany ha celebrat la
30a edició i ho ha fet, com sempre, consolidant-se com una de
les jornades econòmiques amb
més participació de Catalunya,
amb un contingut de temes rellevants que permeten el debat
sobre l’evolució de l’economia
a escala local i global i els projectes empresarials d’èxit impulsats des del país.
La Diputació de Lleida hi ha
estat present, com a institució
supramunicipal i referent necessari entre les administracions públiques a Catalunya,
amb la voluntat de posar sobre
la taula qüestions que afecten
el benestar de les persones, la
generació en termes generals
d’expectatives de creixement
de la riquesa i l’impuls de polítiques que siguin beneficioses
per a les lleidatanes i lleidatans,
representats pels seus ajuntaments i consells comarcals.

Novament, la Trobada ha
servit per confirmar que la
suma de sinergies ha de ser la
fórmula necessària per tirar
endavant projectes transversals tan importants com els
de l’adaptació a les noves realitats que van sorgint i que a
hores d’ara ja es plantegen com
a necessitats: estic parlant de
l’accés ràpid a la informació, i
això s’aconsegueix amb una
bona xarxa de comunicacions.
Per tant, entre tots cal que
treballem per a la millora de
les condicions econòmiques
que afavoreixin el desenvolupament del territori. Així,
la competitivitat del seu teixit
productiu ha de ser l’objectiu
final, impulsant iniciatives
que suposin la dinamització
de l’activitat econòmica. Per
això, cal apostar pel reforçament de la identitat del territori, que aquests projectes
tinguin una afectació directa
a les economies locals; i que
es mantingui el treball des

de l’excel·lència, el respecte
mediambiental, la qualitat i
la professionalitat.
Una de les darreres accions
de la Diputació de Lleida a favor de l’empresa i el territori
és el projecte de desplegament
de la fibra òptica per a les comarques de Lleida en el qual
estem clarament implicats conjuntament amb la Generalitat

de Catalunya, amb la intenció de tenir-la implantada l’any
2020 en totes les capitals de
comarca, i en un termini de 4
anys, desplegar-la en tots els
municipis de la demarcació.
Tenim clares les realitats socials que viuen els centenars
de petits municipis i nuclis de
població de les terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i treba-

La competitivitat del teixit productiu del territori
ha de ser l’objectiu final, impulsant iniciatives que
suposin la dinamització de l’activitat econòmica

llem conjuntament per fomentar
el desenvolupament digital del
nostre país. Per això, ens hem
compromès a desenvolupar un
pla d’actuació de les xarxes i l’alta velocitat que connectin els
polígons industrials i els pobles
per afavorir la implementació
de solucions tecnològiques en
l’àmbit rural, que són determinants per garantir el futur de les
nostres terres i del seu capital
productiu i social.
En aquest sentit, voldria insistir en un fet que, per més que
sigui recurrent, és necessari no
oblidar, i del qual des d’aquesta institució hem fet bandera,
que és el posicionament que
ha de tenir el teixit productiu als mercats local, nacional
i internacional, ja sigui des de
l’obtenció d’una bona xarxa de
comunicacions.
En més d’una ocasió, com ja
he expressat, un dels termòmetres de la bona salut de la societat es mesura amb la capacitat
que tenen les joves generacions
d’accés a la formació i el coneixement. Allò que com a societat siguem capaços de posar a
la seva disposició és el que ens
mesurarà en un futur. Si seguim
treballant per lliurar-los el testimoni d’un país i una societat
on es puguin generar més oportunitats i la capacitat de creixement, ens confirmarà que estem
treballant en la bona línia, i esdeveniments com la Trobada
Empresarial al Pirineu ens ajuden a fer-ho realitat.

