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La Fundació ICG fa una crida
a actuar per evitar que Lleida
perdi competitivitat
El grup d’opinió i debat Compromesos amb el futur de Lleida, impulsat per la Fundació ICG,
i format per personalitats procedents del món polític, econòmic i social de les terres de
Lleida, ha restablert les trobades amb l'objectiu de continuar aportant plantejaments que
afavoreixin l'impuls i el creixement del conjunt de les comarques de Lleida.
Davant la falta de compromís detectat en les institucions públiques i partits polítics per
desenvolupar polítiques reals que impulsin l’economia i l’estat del benestar a les comarques
de Lleida, Compromesos amb el Futur de Lleida retreu a tots els actors implicats que no
es sumessin a la proposta feta pel grup fa més d’un any, de fer un Front Comú i crear un
Consorci amb la participació público-privada que englobi no només les institucions, sinó
també, la societat civil, grans empreses, universitat, col·legis professionals, i el conjunt de
les organitzacions empresarials (Cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega, PIMEC, FECOM,
COELL, Federació d’Hostaleria), perquè definissin amb la màxima celeritat un Pla d'Actuació
per aixecar l'economia i un calendari d'execució, i en aquest senti, el grup reclama la seva
contitució immediata.

E

n aquesta ocasió, el Grup compromesos
amb el Futrur de Lleida ha celebrat una nova
jornada de treball per tal d'analitzar la situació
actual que travessen les comarques de Lleida, que
en alguns aspectes són de difícil situació i reclama
a les administracions actuar per paliar aquest dèficits que poden generar una pèrdua de competitivitat. En aquest sentit, el grup va presentar més de
50 propostes per dinamitzar el territori i les va fer
arribar a les diferents institucions i partits polítics,
i a més d’un centenar de representants públics de
les comarques de Lleida i Catalunya i denuncia que,
malgrat van tenir una bona acollida, no se n’ha dinamitzat cap.
El grup denuncia que no només s’han obviat diferents propostes, sinó que en alguns sectors les
terres de Lleida pateixen avui un important abandó
per part de totes les administracions, especialment
de l’Administració Central de l’Estat i la Generalitat, i
alerta que si no s’actua aquesta situació s’agreujarà,
i ha posat d’exemple el fet que la fàbrica de bateries
per a vehicles elèctrics hagi anat cap a Sagunt i la de
components a Mont-roig del Camp, la qual cosa es
considera que una part ha estat motivada pel poc
interès mostrat en el seu moment per les administracions a la proposta que es va fer des de Compro-
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El grup està integrat per persones com Antoni Siurana, Josep Grau, Víctor Colomé, Josep Clotet, Agnès Pardell, Josep Maria Llop, Josep Maria Reig, Carmel Mòdol, Delfí Robinat,
Maria Burgués, Manel Lladonosa, Montserrat Gil de Bernabé, Albert Reig, Yasmina Vilagrasa i Joaquim Matinero.

mesos amb el Futur de Lleida que la fàbrica vingués
a Lleida. Davant de tot això, compromesos amb el
futur de Lleida denuncia falta de compromís de les
institucions públiques i partits polítics per desenvolupar polítiques reals que impulsin l’economia
i l’estat del benestar a les comarques de Lleida, i
el perill que això pot suposar perquè Lleida perdi
competitivitat en els diferents sectors econòmics.
Així, es reclamen mesures urgents i immediates per
garantir l’arrelament de la població al territori, dinamitzar l’economia i no quedar a la cua dels territoris
de Catalunya i d’altres indrets de l’Estat.
Per aquest motiu torna a reclamar fer un Front
Comú i la creació d’un Consorci amb la participació
público-privada per aixecar l’economia de Lleida,
garantir la continuïtat de les empreses i arrelar la
població al territori. En aquest sentit, el president
de la Fundació ICG i del Grup Compromesos amb
el Futur de Lleida, Antoni Siurana ha assegurat que
«l’objectiu ha de ser recollir les principals sensibilitats
de cada sector i fer-ne un pla estratègic d’actuació
per garantir la seva execució per fomentar el creixement i el benestar a les comarques de Lleida».
Sobre el Jocs Olímpics d'hivern s'ha constatat que
és molt positiu que se celebrin per dinamitzar el
territori. Antoni Siurana ha explicar que "caldrà
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adaptar les infraestructures de comunicacions
perquè es pugui accedir tant als Pallars com a la Val
d'Aran, la Seu d'Urgell, Andorra i la Cerdanya". A més,
ha defensat que "hi ha d'haver entesa entre els territoris veins tal com ha estat històricament, buscant
el diàleg entre totes les parts per no perdre oportunitats".

Compromesos amb el futur de Lleida ha recordat
algunes de les principals propostes que el grup
ha fet arribar a totes les institucions i entitats per
dinamitzar el territori en el decurs dels últims dos
anys, com per exemple:
INFRAESTRUCTURES
Entre d’altres propostes el grup va plantejar la
posada en marxa d’un nou pla d’infraestructures per
pal·liar el dèficit històric de la xarxa viària i connectar
Lleida amb el corredor mediterràni.
SÓL INDUSTRIAL
Un altre dels eixos reivindicats és la manca de sòl
industrial que fa que possibles grans inversions no
vinguin a Lleida. En aquest sentit es va proposar
impulsar un macrocentre logístic industrial multisectorial a peu de l'A-2

INVESTIGACIÓ i RECERCA
També es va proposar la creació d’un gran centre d’investigació i recerca que faci
possible l’atracció de noves empreses, nous llocs de treball i que contribueixi a la
retenció de talent
ENERGIES RENOVABLES I TECNOLOGIA
Una altra proposta reivindicada es la millorar de les telecomunicacions amb el
desplegament del 5G a les principals capitals de comarca i captar noves inversions
per a la generació d’energies renovables i la captació de noves empreses tecnològiques com alternativa a l'àera metrolpolitana de Barcelona.
MODERNITZACIÓ DE L’AGROINDÚSTRIA
Un tema capdal per a les comarques de Lleida és el de la modernització de
l’agroindústria i de les infraestructures de regadius com a motor econòmic i lluita
contra el despoblament, impulsant la producció, transformació i comercialització.
SANITAT
També es van plantejar altres aspectes com recuperar la inversió perduda per garantir
una qualitat dels serveis sanitaris avui molt deficitaris
CULTURA, ESPORT I TURISME
Posar en marxa un pla d’acció conjunt per impulsar la cultura, el patrimoni i la pràctica de l’esport com atracció turística
NOUVINGUTS I MERCAT LABORAL
Cal una entesa entre administracions, món empresarial i entitats educatives perquè
els treballadors nouvinguts tinguin una formació per accedir al mercat laboral,
FRONT COMÚ I CREACIÓ D'UN CONSORCI PÚBLICO-PRIVAT
Crear un Front Comú i un Consorci amb la participació público-privada, que lideressin les institucions i que englobessin, la societat civil, grans empreses, universitat,
col·legis professionals, i el conjunt de les organitzacions empresarials perquè es
definís amb la màxima celeritat un Pla d'Actuació per aixecar l'economia i un calendari d'execució.

