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El grup ‘Compromesos amb el futur de Lleida’,
al programa Diari de Nit de Lleida TV
LLEIDA
Tres dels membres del Grup d’opinió i debat “Compromesos amb el
futur de Lleida”, Antoni Siurana,
Josep Grau i Víctor Colomé, van
participar en la tertúlia del programa Diari de Nit de Lleida Televisió que condueix Santi Roig,
per tal de donar a conèixer alguns
dels eixos que centraran els debats
que aniran celebrant cada mes per
aportar idees i plantejaments que
afavoreixin l’impuls i el creixement de la ciutat de Lleida i la seva
àrea d’inﬂuència.
Compromesos amb Lleida és una
iniciativa de la Fundació ICG i té
com a objectiu col·laborar i fomentar tota una estratègia que impulsi
polítiques d’internacionalització,
afavoreixi la promoció econòmica
i les inversions amb valor afegit,
potenciï la formació i el capital
humà, aporti idees pel desenvolupament dels plans estratègics
d’infraestructures de transport i
mobilitat, fomenti la reindustrialització i la diversiﬁcació, reforci
els projectes d’innovació, i orienti
en el disseny i el desenvolupament
urbanístic i de sostenibilitat, per
contribuir al lideratge del territori del conjunt de les comarques de
Lleida.
Aquest grup l’integren persones
destacades de la vida pública lleidatana procedents del món polític,
econòmic, social, acadèmic i cultural com Josep Grau, Víctor Colomé, Josep Clotet, Agnès Pardell,
Josep Maria Llop, Carmel Mòdol,
Josep Maria Reig, Maria Burgués

Antoni Siurana, president de la Fundació ICG, Santi Roig, conductor del programa, Josep Grau i Víctor Colomé.

Bargués, Manel Lladonosa, Montserrat Gil de Bernabé, Delfí Robinat i Antoni Siurana,
Entre d’altres temes, durant el
programa es va avançar que en la
propera trobada del grup d’opinió
es tractarà sobre les infraestructures com a eix vertebrador del
territori i es va debatre sobre que
les ciutats que compten amb bones
comunicacions creixen a major
velocitat i si les grans empreses,
generadores de treball i riquesa,
s’hi radiquen, l’economia d’aques-

tes poblacions s’incrementa de
forma exponencial.
En aquest sentit, Antoni Siurana
va avançar que en la propera reunió del grup s’analitzaran quines
són les principals infraestructures
i vies de comunicació que cal dinamitzar per atraure noves inversions i que les comarques de Lleida
esdevinguin un pol d’atracció.

Antoni Siurana durant la seva
intervenció al programa Diari de Nit.
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