
Des del Consell i amb els recursos dels
departaments d'Acció Social i Governació
hem destinat 650.000 euros a la construcció
de la Plataforma Serveis Socials a La
Granadella; pels nostres padrins hem
destinat 1'2 milions en reformar la residència
de les Borges; i hem construït un nou CAP
de 5 milions d'euros que donarà serveis
mèdics de primera qualitat amb espais
suficients per als professionals i els usuaris.

L'apunt d'Arbeca amb nous i importants
treballs arqueològics n'és un altre a
que se l'hi ha destinat una inversió
superior als 600.000 euros. Els
castells de l'Albi, l'Espluga Calba i la
Floresta han rebut 1'1 milions
d'euros per la seva restauració. Des
del Consell Comarcal també hem
creat rutes per difondre les cabanes
de volta, els forns de calç, la Serra,
la Llena, els cellers i la Banqueta
del Canal, entre molts d'altres.

Infraestructures posades al dia: 
Des de que Esquerra està al capdavant de
la presidència del Consell Comarcal, amb el
suport del Govern,  hem impulsat les noves
tecnologies de la comunicació: el projecte de
La Borrassa Rural Lab i el desplegament
dels punts TIC pels municipis de la comarca;
i la TDT i la banda ampla. S'ha incrementat
un 80% el suport als ajuntaments per
arranjar carrers i serveis  i alhora construir
equipaments públics. S'han reformat el
centre educatius de Castelldans i Cervià, i
s'ha reformat l'IES J. Vallverdú. Des del
Govern també s'ha arranjat un nou tram de
la carretera C-233 entre Castelldans i
l'Albagés amb una inversió de 6 milions
d'euros. Amb pas ferm i constant,  es va
creant l'amplia i complexa xarxa dels nous
regadius pel sud de la comarca. Un altre
exemple clar de transformació amb visió de
futur és el tram final del Segarra-Garrigues i
l'embassament de l'Albagés, amb una
inversió a la comarca de més de 50 milions
d'euros. Aquestes inversions en
infraestructures es posen al capdavant de tot
un conjunt de reptes i perspectives de futur
des de la vessant socioeconòmica que
juntament amb el programa LEADER han de
reportar una inversió de 33 milions d'euros a
la comarca durant els pròxims 4 anys, que
han de servir per modernitzar iampliar la
base econòmica i social de la comarca.

Retrobar el patrimoni: 
Un dels punts claus de
l'acció d'ERC al Govern

Acció Social

El paisatge de l'oli, el
patrimoni, el comerç i les
noves tecnologies són la
base de la nostra riquesa i
estabilitat demogràfica

Serveis propers i
eficients per a tota
la ciutadania

Les Garrigues

Des de que Esquerra té la presidència del
Consell Comarcal de les Garrigues, hem
aconseguit una millor cohesió comarcal
mitjançant les bones comunicacions (hem
creat nove linies de transport públic a tots
els pobles de la comarca a través del Bitllet
Únic) i eines adequades primant: el paisatge
de l'oli, la cultura, el turisme i el patrimoni,
entre d'altres, com a base per a la creació
de riquesa i oportunitats econòmiques i
cohesió social del territori.

JOSEP LLUÍS
BALCELLS

Una de les nostres finalitats al Consell
Comarcal de les Garrigues ha estat el
poder impulsar diversos projectes que han
de posar en valor el nostre patrimoni
cultural per ser punts d'entrada a tot un
ventall de possibilitats agroturístiques de
la comarca. Així gràcies al Govern de la
Generalitat, el Centre d'Interpretació de
l'Art Rupestre al Cogul, amb una inversió
de més de 2 milions d'euros, n'és un
exemple. El jaciment ibèric dels Vilars

President del
Consell Comarcal
de les Garrigues

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Esquerra al Govern de la nació: una aposta per la
comarca, pels seus pobles i pels seus ciutadans

Les Cabanes de volta i la resta del patrimoni són una prioritat per part d'Esquerra

 1 / 2



ESQUERRA AL TEU COSTAT

Esquerra des del Govern: construïnt un poble molt
millor per a les persones que hi vivim

Durant anys havíem sentit a parlar de la
sensibilitat territorial de la Generalitat, de
que els petits municipis érem necessaris i
que calia fixar la gent al territori. Uns deien
això i els altres només tenien ulls per
Barcelona i el cinturó. Massa sovint no hi
havia terme mig i tot plegat no passava de
declaracions d'intencions. Va haver
d'arribar ERC al Govern per, sense
desatendre els que viuen a les ciutats, fer
una inversió real i constant a petits

Tecnologies
 

Els darrers quatre anys a l'Albi s'hi ha invertit
més que mai. I s'ha notat. Com a objectiu
ens vam marcar millorar la qualitat de vida
dels veïns. I això volia dir no només un poble
amb una indústria i un model urbanístic
dimensionat sinó, i per damunt de tot, amb
serveis de primera. Així, després d'uns
mesos posant ordre a l'Ajuntament i canviant
tendències del passat vam posar fil a l'agulla
d'acord amb els representants d'ERC al
Govern, que des d'un primer moment van
ser

A través del programa
Viure al Poble invertirem
pròximament més de
630.000 euros al nucli
antic de l'Albi

ERC prop teu

Alcalde de l'Albi

L'Albi: el primer poble
de Ponent en
l'apagada analògica

municipis com l'Albi, que en els
darrers anys hem guanyat qualitat
de vida i dinamisme malgrat la crisi.
Mai abans ningú com ERC havia
cregut tant el reequilibri territorial i
les persones. La feina s'ha fet,
queda i en gaudim tots. Ara, el 28
de novembre, només caldrà que al
Parlament donem encara més força
a la gent valenta del país, la que no
s'arronsa i que creu en l'Albi i les
seves potencialitats.

sensibles amb l'Albi i la seva gent. Vam
avaluar necessitats i veure com podíem
donar la volta com un mitjó a anys d'oblit de
l'administració amb el nostre poble.
Així, s'han invertit més de 400.000 euros, a
través del departament de Governació, en
mans d'ERC, en la sala de vetlla i en la
posada al dia de la zona de les piscines i
més de 50.000, a través de la secretaria de
Joventut, en infraestructures i mitjans per al
jovent, que en els darrers anys s'ha implicat
de forma molt activa i constant en les
activitats del poble.
En els propers temps invertirem més de
630.000 euros al nucli antic a través del
programa Viure al Poble, també de
Governació, que actuarà en sis espais
emblemàtics com la Trilla o els Rentadors.
Una part anirà a la segona fase del Castell,
en el qual ja s'ha invertit més de 700.000
euros, en bona part procedent de l'1%
cultural. Uns diners que van arribar després
de desbloquejar a Madrid el tema a inst
àncies de l'aleshores diputat d'ERC i alcalde
de Montblanc Josep Andreu.
A partir del 2011 instal•larem plaques solars
als edificis públics i posarem al dia la xarxa
d'aigües. Mentre fèiem la feina hem treballat
en la revisió del Pla Urbanístic imposat per
CiU l'any 2006. Gràcies a la feina, la
serietat, el rigor i el compromís d'Esquerra, a
l'Albi ara vivim millor.

Gràcies a la feina, la serietat, el rigor i el compromís d'Esquerra, a l'Albi ara vivim millor

Esquerra al govern de la
Generalitat: una aposta
per l'equilibri territorial

La secretaria de Telecomunicacions, dirigida
per ERC, va ser sensible a un problema que
feia anys que arrossegàvem: la televisió no
es veia bé perquè el vell repetidor no
funcionava correctament.  L'eficaç actuació
de la secretaria va fer que l'Albi fos el primer
poble de Lleida en veure TDT. Era una
realitat l'estiu de 2008 sense cost per a
l'Ajuntament o els veïns. Un any després
arribaria el punt TIC amb diversos
ordinadors a la biblioteca.

L'Albi

VÍCTOR
GUIU I GAYA
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