
Imatge de l'aeroport de la Seu d'Urgell reobert aquest estiu

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

JORDI
AUSÀS I COLL

Les comarques del Pirineu han fet un
important salt endavant a iniciativa de la
gent i perquè el Govern hi ha invertit
com mai. De fet, si mirem per la finestra
de casa, en cadascun dels nostres
pobles veurem clar un abans i un
després.

La Llei de vegueries ens ajudarà a
afrontar el futur posicionant les nostres
comarques en igualtat de condicions
administratives i polítiques amb els
altres sis territoris. És per això que
aquests quatre anys s'ha iniciat el
desplegament de les delegacions
d'algunes conselleries, perquè la
proximitat és bàsica per a una bona
governabilitat, tenint en compte que la
visió d'algú que viu i coneix el territori és
clau per avaluar la incidència de les
actuacions del Govern i intervenir en la
seva planificació abans de prendre les
decisions.

Dos exemples clars que avalen aquest
desplegament són les inversions
realitzades en l'àmbit sanitari o les
actuacions realitzades per la Conselleria
de Governació en els petits i mitjans
municipis.

Tot això haurà propiciat que des del
Departament de Governació entre els
anys 2008 i 2012 s'hagin atorgat prop
de 90 milions d'euros a l'Alt Pirineu i
Aran, quasi el doble que en el període
anterior, per poder realitzar fins a 900
actuacions a tots els pobles pirinencs.
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d'oportunitats independentment del lloc
de residència.

Les actuacions al Pirineu han sigut
moltes i variades: inversions en
equipaments culturals (biblioteques,
restauració de patrimoni o creació de
nous arxius a l'Alt Urgell, Pallars Jussà i
ben aviat a l'Alta Ribagorça);
arranjament de carreteres d'accés a
petits pobles i a pistes d'esquí;
construcció de depuradores; reobertura
de l'aeroport de la Seu d'Urgell; noves
infraestructures de regadiu a la Conca
de Tremp; construcció de la variant
d'Esterri d'Àneu, etc.

Finalment, cal destacar l'aposta decidida
per facilitar l'accés a la TV digital, al
telèfon fix i mòbil i a l'Internet de banda
ampla als pobles del Pirineu. S'han
invertit prop de 25 milions d'euros fins a
final de 2010 per fer possible que allò
que arriba a tot el país arribi a tots els
racons de les nostres comarques; i ja
queda poc per aconseguir-ho. Mai un
avenç tecnològic havia arribat arreu i al
mateix temps, fins que amb el
desplegament de la TDT s'ha pogut
trencar aquest desequilibri històric.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Un Govern al servei dels
pobles i de les persones

Cal mirar més
per la finestra

Les noves tecnologies van arribant a tots els pobles de l’Alt Urgell

Televisió digital, telèfon i
Internet a tot arreu

L’Alt Urgell

Conseller de
Governació i Adm.
Públiques

Els primers governs de la democràcia van
haver d'actuar en molts fronts i això va
derivar en una gestió poc planificada.
Aquests anys, amb la presència d'ERC al
Govern, s'han impulsat pactes nacionals
que han traçat un camí a seguir en camps
estratègics com el de les infraestructures,
l'educació o la integració de les persones
immigrants.

Des de l'any 2006 al 2010 s'han construït
55 places de llars infantils diàries, dues
escoles cada setmana, una comissaria
cada mes i un jutjat cada dos mesos.
L'augment de la població i la voluntat de
donar més i millor servei s'ha traduït en la
contractació, cada dia, de 3 policies, 5
mestres, 2 metges o 19 places d'escola
bressol, per posar alguns exemples.
Actualment 1.800.000 persones es
beneficien a Catalunya de l'accés
universal als serveis socials, s'han
començat a atendre les necessitats de
130.000 persones amb la Llei de la
dependència i s'ha incrementat un 45,3%
la despesa en salut. I la feina continua.

Aquestes dades demostren una vocació
social i de servei i, a més, una voluntat
d'equilibrar el territori i cercar la igualtat
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L'Alt Urgell

Economia i turisme

El Govern va iniciar la legislatura
reformant l’impost de successions i
donacions, que ha desaparegut per al
94% dels ciutadans catalans. Pel que fa
al turisme, s’hi ha donat un nou impuls
qualitatiu per fer que Catalunya també
sigui una destinació líder mitjançant el
turisme identitari i la promoció del
patrimoni cultural i natural. En aquest 
àmbit, a l’Alt Urgell destaquem la ruta
del Pirineu Comtal i la creació de
l’Espai Ermengol a la Seu d’Urgell, la
construcció del nou Centre

Paleoambiental Dinosfera a Coll de Nargó, i
les inversions al nucli antic d’Organyà o a la
Capella de la Immaculada de Seu d’Urgell.
El Departament de Governació ha creat el
programa Viure al poble per rehabilitar el
patrimoni i potenciar infraestructures que
generin activitat econòmica. De la
cinquantena de projectes impulsats al país,
dos són a l’Alt Urgell. Es tracta d’inversions
de prop d’un milió d’euros cadascuna a la
Vansa i Fórnols i a Arsèguel per potenciar
més els valors dels pobles d’ambdós
municipis.

ERC ha fet reduir l’impost de successions

Comparativa del Pla únic d'Obres i Serveis de Catalunya a l'Alt Urgell

S'han aprovat 7 plans territorials a
Catalunya, una previsió per vegueries que
mancava des dels inicis de la democràcia.
Els 19 municipis alturgellencs agrupen 145
pobles i mantenir-hi un accés en bones
condicions és dificultós. Per això s'han dotat
amb més diners els plans de camins dels
consells o s’han destinat recursos a millorar
els accessos a les estacions d’esquí.

El Govern ha actuat en accessos com el de
Cabó, el pont d'Arfa i en carreteres de la
xarxa principal, especialment a la C-14 entre
Oliana i Coll de Nargó. D'altra banda, la
Diputació ha renovat la carretera de la Gu
àrdia d’Ares.

Així mateix, s’han destinat 2 milions
d’euros a la concentració parcel·lària de
Peramola -Bassella per desencallar-la, i
s'han fet diverses actuacions per
al subministrament d’aigua als pobles
d'Oliana, el Pont de Bar, Tuixén, etc.

S’ha fet el primer aeroport de la Generalitat
a Alguaire, s’ha tornat a posar en servei el
de la Seu, una reivindicació històrica que
ERC -des de l’Ajuntament i des del Govern-
ha vetllat en tot moment. Finalment, cal
destacar els 8 milions destinats a la
promoció de sòl residencial a l’Horta del
Valira a la Seu d’Urgell.

Per tal que tots els ciutadans de Catalunya
tinguin accés als mateixos serveis, s’ha
fet un gran esforç inversor per dotar els
municipis de més recursos tècnics i
econòmics amb un augment de més de
mil milions d’euros aquesta legislatura.
Concretant al territori, mentre que
Espanya amb els fons Zapatero destina
l’1% dels seus recursos al Pirineu, el
Departament de Governació, que Josep
Ardanuy representa al Pirineu, hi destina
el 10%, perquè no reparteix els diners

 Organyà promocionant el parapent per Europa
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Més recursos per als ens locals
Planificació territorial i
millora
d'infraestructures
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en funció dels habitants sinó en funció
de les necessitats, el territori i la
dispersió de la població. A tall
d’exemple, podem veure en el quadre
quant rebien els ajuntaments
alturgellencs del PUOSC (Pla Únic
d’Obres i Serveis), principal programa
de subvencions de Governació, quan
CiU governava en solitari (2000-2003) i
com des que ERC ho gestiona la
inversió s’ha duplicat amb escreix.

Les inversions

 2 / 4



Fa uns anys que estic al servei de les
persones de la nostra comarca com a
vicepresident del Consell i alcalde
d'Àrseguel, i puc afirmar amb coneixement
de causa que mai com ara el Govern de
Catalunya, concretament
Governació, havia invertit tant en els
municipis de Catalunya, especialment en
els pobles del Pirineu. En aquest Butlletí
s’expliquen algunes de les inversions que
s’han fet i n’hi ha moltes altres que són
visibles al vostre voltant. Però més enllà

La columna del volum vull destacar que la
descentralització en vegueries que
s’ha iniciat ha tingut molt a veure
en aquest canvi. Aquest ha estat
possible gràcies a l’esforç,
l’experiència i la capacitat de treball
de gent que coneix el territori, com
en Jordi Ausàs o en Josep Ardanuy,
que ara ens podria representar al
Parlament si, en les properes
eleccions, li retornem la mateixa
confiança que ell ha posat en la
capacitat de progrés de la gent del
Pirineu.

L'Alt Urgell

Inauguració del local social de Bescaran

Una de les prioritats ha estat atendre els
més fràgils, i en aquest sentit els serveis
socials han passat a estar garantits per Llei i
s’ha duplicat el pressupost que s’hi destina.
A l’Alt Urgell s'inverteixen més d'un milió
d’euros cada any en programes d’atenció
social per finançar l’equip de professionals
que presten aquests serveis des del Consell
Comarcal. S’ha ampliat la Llar Residència
del Taller Claror i s’han destinat 3 milions
per a la construcció d’una residència per a
la gent gran a la Seu d’Urgell,

El català, idioma
d'acollida per als
immigrants
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Esquerra ha donat més
suport a l'esforç dels
clubs esportius i a l'esport
escolar 

Esquerra al Govern aposta per més benestar,
educació i cohesió social

Cal que Esquerra sigui
determinant per fer avançar
l’Alt Urgell des del
Parlament

però fa més d’un any que tot resta aturat
perquè l’alcalde Batalla no tramita la cessió
dels terrenys!
També s’han desplegat programes de
mediació familiar, protocols d’atenció, i les
dones víctimes de violència masclista tenen
una pensió garantida.
 S’ha adequat l’Escola Oficial d’Idiomes
amb 600.000 euros, i cal remarcar l’esforç
inversor de Governació per adequar locals
socials polivalents a Bescaran, Alàs, Tragó,
etc.; per adquirir espais o edificis per fer-los
a Calbinyà, Torres de Segre o Josa; per fer
reformes integrals d’ajuntaments a
Estamariu, Cabó, Montferrer i Arsèguel, on
també s'allotja l'Escola de Música Folk del
Pirineu; per construir escoles com la de
Monferrer, o 1,3 milions d’euros per ampliar
l’Escola Pau Claris de la Seu.
En aquesta legislatura els recursos en salut
han crescut el doble que la població. S’han
fet importants inversions com els 5,3 milions
destinats a reformar l’Hospital de la Seu
d’Urgell, on ara hi ha àrea quirúrgica i
l’equip de radiologia. Es farà un nou
consultori a Organyà i s’ha posat en marxa
una unitat mòbil de ressonància magnètica
que es desplaça pels quatre hospitals de
l’Alt Pirineu i Aran. A més, s’ha implantat
un modern servei 24 hores d’emergències
mèdiques.

1r vicepresident
del Consell i
alcalde d'Arsèguel

Antoni Casanovas
i Alis

La llengua

Actualment el català s’usa més que fa 7
anys gràcies a les actuacions que ha
impulsat el Govern per situar-lo a tots els 
àmbits de la societat. Cal destacar el
Programa “Voluntariat per la llengua”, la
creació del domini .CAT que podem veure
en algunes webs, entitats i administracions
de l’Alt Urgell, l'obligació dels professors
universitaris de conèixer el català i la nova
Llei del cinema, que vol enfortir la indústria
cinematogràfica, millorar l’oferta i garantir
l’equilibri lingüístic d'aquest àmbit.
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L'ideari històric d'Esquerra en el
terreny nacional (independència,
concert econòmic, balances fiscals,
etc.) centra el debat polític avui, i la
lluita de la gent d'Esquerra alguna
cosa hi té a veure.

Forçar el PSC i CIU a impulsar un
nou Estatut ha permès visualitzar
les limitacions d'aquests partits
autonomistes i ha forçat Espanya a
marcar clarament els límits. Ens
han fixat la paret, i ara depèn de
nosaltres xocar-hi de manera
repetida o saltar-la definitivament.

Esquerra, amb 21 diputats de 135,
no ha pogut fer tot allò que ha
volgut, i per això ens cal més suport
per continuar avançant en els
nostres objectius, que són la
independència de Catalunya i
l'autogovern territorial en vegueries,
amb gent que viu i coneix de
primera mà les nostres comarques.

Federació Alt Pirineu

El Govern ha aprovat la Llei de fosses,
la primera Llei del Memorial Democràtic
de tot l’Estat. S’han obert delegacions
del Govern a l’estranger per millorar la
posició en l’àmbit internacional, i per
projectar la cultura, la societat i
l’economia catalana arreu del món.
A més, el Govern fomenta l’ús de
mitjans electrònics i ha aprovat lleis per
reduir tràmits. Es per això que Esquerra
planteja un pacte nacional per agilitar
l'Administració i millorar les sinergies
amb el sector productiu.

Aquests anys d'Esquerra al Govern
han permès també blindar el català
a l'escola, rebaixar l'impost de
successions afavorint la major part
de la població, establir la primera
Oficina Antifrau catalana o aprovar
una Llei de consultes per impulsar,
des de la legalitat catalana, una
consulta sobre l'autodeterminació
en la propera legislatura, etc.

Però, sobretot, el que hem volgut
destacar en aquesta publicació és
que s'ha invertit com mai en les
comarques pirinenques amb una
voluntat decidida d'equilibrar el
territori millorant infraestructures,
ampliant serveis i fer possible així
que la gent hi puguem viure millor.
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Compromís nacional i
compromís territorial

Les noves polítiques de seguretat han
ajudat a reduir la mortalitat a les
carreteres un 53% respecte  de l’any
2000. S’ha impulsat un canvi de model
en l’ús de l’aigua, descartant
transvasaments irracionals i fent
inversions com la dessalinitzadora del
Prat.
Esquerra ha impulsat la creació d'una
central de producció de biomassa a l'Alt
Urgell per solucionar la neteja
dels boscos i per generar activitat
econòmica creant llocs de treball.  

Noves màquines llevaneus
i vehicles polivalents pels
petits municipis

Imatge dels candidats de Lleida i de l’Alt Pirineu
Jordi Sala, regidor d’ERC a Fígols i Alinyà, és el candidat per l’Alt Urgell

Som gent valenta
Valors democràtics,
relacions exteriors i
Administració

        Breus
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