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Front comú per impulsar Lleida
El grup d’opinió i debat Compromesos amb el Futur de Lleida, que promou la Fundació ICG, ha
presentat el seu balanç d'un any d'anàlisi i plantejaments per afavorir l'impuls i el creixement del
conjunt del territori, en un acte celebrat a la Seu Vella de Lleida, amb una gran participació de
representants del món polític, econòmic, social i cultural.
El Grup, que ja ha avançat que es constituirà com a lobby de pressió, ha presentat més de 30
propostes per fer de Lleida un referent a Catalunya.

E

l Grup d’opinió i debat Compromesos amb
el Futur de Lleida, que promou la Fundació
ICG, ha fet balanç del primer any de treball,
on s’han analitzat diversos aspectes i s’han
aportat plantejaments que afavoreixin l'impuls i
el creixement de la ciutat de Lleida i la seva àrea
d'influència. L'objectiu és aportar idees i propostes
que facin de les comarques de Lleida un referent a
Catalunya en l’atracció d’inversions i noves indústries, en el turisme, la cultura, el coneixement i
l’estat del benestar, entre molts altres aspectes que
cal tenir en compte per aconseguir una societat i
un territori ric, just i equilibrat.
Aquestes aportacions i propostes s’han fet arribar
a les diferents institucions, entitats socials i empresarials, i a les forces polítiques perquè s’incorporin,
tant en l’acció de govern com als programes
d’actuació i planificació.
Les infraestructures com a eix vertebrador del
territori
Entre les principals propostes presentades hi
ha la de crear un grup de treball per connectar
Lleida amb el Corredor Mediterrani. A més, per
tal de paliar el dèficit històric d'infraestructures,
es proposa una actualització integral de la xarxa
viària que s’ha de reimpulsar en un termini màxim

Es proposa
crear un grup
de treball per
connectar Lleida
amb el Corredor
Mediterrani, i la
posada en marxa
d’un nou Pla
d’Infraestructures
de Catalunya per
tal de pal·liar el
dèficit històric de
la xarxa viària
que s’hauria de
reimpulsar en un
termini màxim de
5 anys

de 5 anys: (la futura A-27 Lleida -Monblanc; la
A-14 Lleida-Vielha; l'alliberament immediat de
l'AP2 Lleida-Saragossa; reconvertir en autovia la
variant sud de Lleida; i continuació de les obres
de l’autovia Lleida-Balaguer per connectar amb els
Pallars i Andorra. També s'ha plantejat la necessitat
del desplegament del 5G a les principals capitals
de comarca per tal de no pedre competitivitat, i
impulsar un macrocentre logístic industrial multisectorial a peu de l'A-2, per atraure noves indús- Els membres del Grup Compromesos amb el futur de Lleida, Josep Clotet, Josep M. Llop, i Josep Grau, el president del Grup ICG, Andreu Pi, el president
de la Fundació ICG, Antoni Siurana, Maria Burgués, membre del grup compromesos, el preriodista, escriptor i analista polític, Lluís Foix, el consultor
tries i inversions.
en projecció empresarial i desenvolupament logístic de Transports Argelich, Eduard Argelich, i la Directora Comercial del Grup ICG, Ana Puertas

La Universitat i la retenció de talent
També s'han dut altres propostes com assolir
l'acostament entre Universitat de Lleida i empresa,
adaptant el curriculum formatiu a les necessitats reals del mercat, i evitar la fugida de talent, y
s'ha plantejat que Lleida ha d’esdevenir un gran
centre d’investigació i recerca que atregui noves
empreses.
La millora dels serveis i les infraestructures de
la sanitat
Així mateix, s'ha plantejat recuperar la inversió
perduda de 56 M€ per garantir una qualitat dels
serveis sanitaris a LLeida, i treballar per rebaixar
les llistes d'espera, i ampliar el nombre de places
hospitalàries i modernitzar les infraestructures
actuals.
Promoure la cultura i el turisme com a fonts de
riquesa del territori
El Grup Compromesos també planteja destinar
més recursos a la promoció turística i cultural com
activitats de generació de riquesa, i crear un ens de
coordinació intersectorial i interinstitucional que
ho promogui.

Un gran nombre de representants del sectors polític, econòmic, social, esportiu i
cultural van seguir atentament les propostes presentades i les intervencions dels
membres de Compromesos amb el Futur de Lleida

Desenvolupar un Pla estratègic del centre
històric de Lleida
Per a la recuperació del centre històric de Lleida,
el grup planteja crear un un ens público-privat
que elabori el Pla Estratègic del Centre Històric de
Lleida, per reconvertir i dinamitzar el nucli antic
cultural, històrica i residencialment, i que sàpiga
aprofitar l’oportunitat turística que generarà la

declaració del Turó de la Seu Vella com a patrimoni mundial. En aquest mateix
sentit es proposa vincular la Universitat al centre històric, futures residències
d'estudiants, i nous equipaments, per tal de fer una acció de recuperació
d'aquest espai.
Demografia, la immigració i la seva inserció social i laboral
Aixi mateix, i vist que el creixement demogràfic lleidatà és una conseqüència
de l'evolució de la immigració, s'ha plantejat la necessitats d'integrar al mercat
laboral els immigrants per afavorir l’equilibri social de Lleida.
El mecenatge, clau per consolidar equips a l'elit i per impulsar l'esport
base i formatiu
Pel què fa que Lleida tingui equips esportius d'elit, s'ha plantejat adaptar la
legislació per afavorir el patrocini i el mecenatge esportiu, a més de potenciar
una màxima professionalització dels clubs, un projecte esportiu il·lusionat i de
futur, i un mecenatge empresarial potent i compromès.

L'acte va finalitzar amb una taula rodona sota el
títol Nous reptes de futur per Lleida, moderada pel
periodista, escriptor i analista polític Lluís Foix

El grup Compromesos amb el futur de Lleida està
integrat per Josep Grau, Víctor Colomé, Josep
Clotet, Agnès Pardell, Josep Maria Llop, Josep Maria
Reig, Maria Burgués, Manel Lladonosa, Montserrat
Gil de Bernabé, i Antoni Siurana.
F

Taula rodona amb Antoni Siurana, Josep Grau, Lluís Foix, Ana Puertas, i
Eduard Argelich

Més informació:
Dossier Premsa

Taula rodona "Nous reptes de futur per Lleida"
Per finalitzar l’acte, s’ha celebrat una taula rodona
moderada pel periodista, escriptor i analista polític,
Lluís Foix, on s’han analitzat nous eixos per encarar
el futur del conjunt de les comarques de Lleida:
la necessitat de diversificar l’economia (inclou
noves propostes de mobilitat sostenible i noves
oportunitats d’indústria auxiliar de l’automòbil);
la indústria agroalimentària com a eix vertebrador
del territori (producció, transformació, comercialització); la importància del sector tecnològic en
el desenvolupament i creixement econòmic de
Lleida; Noves indústries – Noves oportunitats i més
llocs de treball, i Lleida com a referent logístic de
Catalunya.

Reportatge vídeo

Fotografies

La Directora General
financera i Acció
Corporativa del Grup
ICG, Meritxell Pi, en el
moment de lliurar la
litografia que l'artista
Mercè Humedas va fer
exclusivament per ICG,
de la ciutat de Lleida, al
periodista Lluís Foix

