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"Catalunya necessita una Lleida forta" 
• L’alcalde de Lleida, considera la seva ciutat com a epicentre d’una àrea 

emergent i de «port sec» a les portes d’Espanya 
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«Catalunya necessita una Lleida forta». Aquesta frase va ser ahir el fil 

conductor de la intervenció de l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, en el fòrum 

Tribuna Barcelona, on va presentar la seva ciutat com l’epicentre d’una 

àrea emergent que vol ser el «port sec de Catalunya a les portes 

d’Espanya». 

 

L’assessor de presidència del Grup Zeta, Antonio Franco, va presentar 

Ros com «un català socialista amb un perfil científic i didàctic» davant 

d’un nombrosíssim auditori en què l’alcalde lleidatà va estar acompanyat 

d’històrics socialistes com Narcís Serra, empresaris, sindicalistes i 

representants d’ajuntaments, de la universitat i d’organitzacions 

professionals. Àngel Ros va presentar una Lleida sense complexos que 

pot aportar més «a la construcció de Catalunya i en la seva projecció cap 

a l’exterior».  

 

Ros va argumentar que tot i que Catalunya sense una Barcelona forta no 

hauria existit, tampoc seria el que és sense la resta del territori, «perquè 

no volem espais perdedors dins del nostre país, sinó que apostem per 

una Catalunya policèntrica». 



 

CORONES URBANES / Ros es va declarar partidari de les anomenades 

corones urbanes, com la de Barcelona, per buscar un creixement més 

equilibrat, però, va assenyalar, aquestes corones no han de comportar 

«un altre ajornament en l’evolució de les zones emergents que queden 

lluny de la capital». 

 

L’alcalde va demanar poques coses per a Lleida perquè tot el que va 

reclamar, segons va afirmar, «ho necessita Catalunya». Va recordar el 

paper que ha de tenir Lleida en dos projectes clau per a Catalunya: 

l’autovia Lleida-França per la Vall d’Aran i una bona connexió entre el 

Mediterrani i el Cantàbric. També es va mostrar optimista davant del 

projecte de la futura línia de l’AVE, que podria connectar Barcelona amb 

Sant Sebastià passant per Lleida, fet que a la llarga uniria els dos mars. 

Va insistir, com ha fet altres vegades, en la creació a Catalunya d’eixos 

ferroviaris no radials i no va perdre l’oportunitat de vendre Lleida com 

una important àrea logística a la frontera interior, «a la Catalunya que 

dóna la cara a Espanya», i va considerar que l’aeroport d’Alguaire i l’AVE 

ajuden a convertir Lleida en «porta de Catalunya». 

 

EIX DE L’EBRE / Per Ros, de pare navarrès, Catalunya ha de reforçar la 

seva posició a l’eix de l’Ebre, on Saragossa no només exerceix un fort 

poder d’atracció sobre la població de les tres províncies aragoneses, 

«sinó que també atrau l’interès comercial dels habitants de la part més 

catalana del Cinca». 

 

En aquest sentit, l’alcalde de Lleida va insistir que quan la balança 

comença a decantar-se i la competència entre territoris i ciutats es 

modifica, cal tenir-ho en compte «i plantejar les relacions amb els 



territoris veïns d’una altra manera més acurada». 

Per defensar els seus plantejaments, Ros va recórrer a la proposta que fa 

un mes va fer el president aragonès. Marcelino Iglesias va plantejar una 

col·laboració entre Aragó, Catalunya i Andorra per promocionar els 

Pirineus considerant el paper de Lleida com a centre entre la vall de 

l’Ebre i Barcelona.  

 

No va faltar en el discurs el Ros professor. Va plantejar que els campus 

de les universitats de Lleida, Girona i Tarragona-Reus arribin al nivell 

d’excel·lència, i va aprofitar per explicar que el seu ajuntament i la 

Generalitat van de la mà per proposar la declaració de la Seu Vella com a 

Patrimoni de la Humanitat. Es va mostrar convençut que la producció 

cultural de Lleida creixerà amb el Centre de Produccions Audiovisuals del 

Parc Científic i Tecnològic, que serveix de referència al sector 

agroalimentari de Lleida i comença a atraure empreses innovadores.  

 


