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‘Compromesos amb el futur de Lleida’
fixa les temàtiques de les seves reunions
El grup d’opinió i debat celebra la seva primera trobada i defineix aspectes que tractaran, com les
infraestructures, la universitat, la immigració, l’economia o el comerç, amb l’objectiu d’elaborar un
document transversal que articuli un discurs en positiu
LLEIDA
El grup Compromesos amb el
futur de Lleida ha celebrat al Parador de Lleida la seva primera reunió, on es van fixar els aspectes i
temàtiques que centraran les reunions que periòdicament tindran
lloc amb caràcter mensual.
Antoni Siurana, president de la
Fundació ICG i impulsor del grup
Compromesos amb el futur de
Lleida, va voler destacar des d’un
primer moment que la diagnosi
dels problemes de Lleida i del territori que l’envolta ha de servir per
capgirar dinàmiques. «Per això, a
més dels símptomes i les mancances que puguem trobar, també
analitzarem les perspectives de
futur. I tot, des d’una reflexió col·
lectiva, amb unes inquietuds que
es volen recollir en un document
que estigui a l’abast de tothom i on
s’articuli un discurs en positiu».
En aquest sentit, Siurana va remarcar que, per a desenvolupar
els debats, «els canalitzarem temàticament» i va avançar que
algunes de les trobades per a radiografiar la situació, versaran
sobre les infraestructures, la universitat, la immigració, l’ambit
econòmic o el model de comerç.
Els membres de Compromesos

Josep Grau, Víctor Colomé i Antoni Siurana, president de la Fundació ICG.

amb el futur de Lleida van coincidir en què la capital lleidatana
és un lloc d’abastament per a una
extensa àrea geogràfica, però que
ara pateix una crisi d’influència
territorial i, per aquest motiu,

«creiem que la nostra obligació és
intentar donar solucions. Per això, «el nostre desig és elaborar un
document transversal, molt seriós, que posi en solfa els problemes
i que esbrini les possibilitats que

tenim», va afegir Siurana.
Tanmateix, els integrants del
grup d’opinió i de debat assenyalaren que Lleida, com totes les
ciutats mitjanes, «no es poden
imaginar que seran grans ni mus-

culoses, però han de ser llestes
i connectar-se, i teixir relacions
més potents dins del territori. I
aquí és on volem contribuir», va
afegir Siurana.

