
L'ampliació del bitllet únic
de transport públic ha
suposat per als seus
usuaris un estalvi en les
tarifes del 50 per cent

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

Esquerra: Una aposta
ferma pels regs i la
pagesia; pel territori

Aigua i vida

Esquerra des del Govern ha impulsat  i
aconseguit una millor cohesió de la comarca
en base d'una renovada i important aposta
pels serveis als pobles i a la seva ciutadania.
Així s'ha construït la residència de
Torrefarrera i el nou col•legi a Alcarràs,
s'han reformat els centres educatius d'Alfarr
às, Corbins, Torrefarrera, Benavent,
Sudanell i Alguaire i les llars d'infants de
Rosselló, Alpicat, Raïmat i la Portella; i tot

Candidat per
Lleida d'Esquerra
al Parlament

Amb Esquerra al Govern de la Generalitat el Museu de Lleida ha esdevingut una realitat

plegat amb una inversió de més de 12
milions d'euros.
S'ha incrementat en un 70% el suport als
ajuntaments per a la millora de carrers i
serveirs per un import de 28 milions d'euros i
també s'ha reformat, amb una inversió de 2
milions d'euros, els pavellons d'Alguaire,
Corbins i Torrefarrera i el camp de gespa de
Vilanova de la Barca.
La vertebració comarcal s'ha articulat a
través d'unes reformes de carreteres de més
de 100 km amb un pressupost de més de 90
milions d'euros. Aquestes són: la L-902
d'Almacelles, la L-800 a Alcarràs, la LP-7041
a la Granja d'Escarp, la C-12 en diversos
trams, la C-13 cap a Alcoletge i la variant de
Vilanova de la Barca i l'accés a Lleida.
També s'ha invertit en nombrosos camins
que comuniquen varies poblacions (Alamús,
Alcoletge, la Portella, Vilanova de la Barca i
Llardecans entre altres).
Un altra de les fites d'Esquerra al Govern ha
estat l'ampliació del bitllet únic de transport
públic, que ha suposat un estalvi d'un 50%
per a tots els seus usuaris.
El nostre patrimoni també sempre ha estat
present dins de l'agenda política d'Esquerra.
El centre d'interpretació de la Guerra Civil a
Alcoletge, l'església d'Almenar i la Vila closa
de Maials han rebut una inversió de més
d'un milió d'euros.
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CARMEL
MÒDOL I BRESOLÍ

El Museu de Lleida, que cada dia
creix en nombre de visitants, acull i
difon el nostre millor patrimoni.
L'ampliació de la Variant Sud és
executada íntegrament per
empreses de Lleida, cooperant així
amb el creixement econòmic del
territori i la UdL, que s'ha convertit
en un referent amb 14 titulacions
noves. Amb ERC a la Generalitat
continuarem de ben cert liderant la
posada en valor de la nostra regió.

L'apunt

El Segrià

El Segrià: Una comarca
en creixement, que
avança i es posa al dia

La comarca del Segrià amb la ciutat de
Lleida al capdavant ha rebut per part del
govern de la generalitat amb Esquerra al
capdavant, un veritable bany d'inversions
en aquests darrers quatre anys.
Les inversions de referència que no
s'havien fet mai amb anterioritat, són una
realitat tangible: Així el flamant aeroport,
per molt que a altres formacions
catalanistes els hi pesi, és ja un motor
econòmic en alça pel nostre territori.

Les diverses zones de reg de la comarca
han rebut una inversió important per la
construcció i millora dels seus regs; el
Segarra-Garrigues n'és el màxim exponent,
com també ho són els regs de Pinyana i de
Torres de Segre. Però cal destacar la
construcció del centre de tractament de
residus municipals i les depuradores de
Lleida, Torres de Segre, la Portella i Corbins.
També s'ha impulsat el suport a
l'electrificació de diverses zones rurals.
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Regidor
d'Esquerra a
Alcarràs

Esquerra vetllant i apostant
sempre per les entitats
municipals del nostre poble

Cta. Vallmanya: Una
reivindicació històrica
per fi aconseguida

Des de temps ençà la nostra vila està vivint
repetits episodis d'inseguretat ciutadana,
violència als carrers i incivisme; sense que
aquests trobin cap tipus d'impediment
perquè es continuïn repetint. Siguem crítics i
alhora constructius, fem de la nostra vila un
indret on la inseguretat, la violència,
l'incivisme i la intolerància no tinguin lloc per
conviure entre nosaltres.
Per aquestes raons, i per moltes altres,
exigim a l'equip de Govern que en primer

Esquerra: en defensa de la convivència i el
respecte com a principis bàsics del nostre poble

Carreteresgaudir d'aquests ajuts. Hem 
informat, hem assessorat i ajudat en
la tramitació i posterior  presentació
de la documentació requerida a
totes aquelles associacions  que
així ens ho han demanat. Tot
aquest treball ha  servit per a que
es  poguessin rebre unes
subvencions, les quals han 
contribuint a millorar  aspectes
socials, culturals i esportius del
municipi, (33.500 euros en tres
anys).

JAUME
BERNIS I CASTELLS

ERC prop teu

Alcarràs
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Alcarràs té com a activitats econòmiques
bàsiques l'agricultura i la ramaderia, pel que
ens és bàsic tenir garantit una bona xarxa de
comunicació, essent una artèria principal la
Carretera de Vallmanya. Considerem que
les obres d'acondicionament d'aquesta
carretera són molt importants tant pel trànsit
en general, per la seguretat viària com per
garantir la qualitat de les mercaderies. Ara,
desprès de molts anys, gaudim d'una L800
en les millors condicions.

ERC ens comprometem
a recolzar les iniciatives
que reforcin la bona
convivència i millorin la
nostra qualitat de vida

lloc doti de més recursos als agents de
seguretat, organitzant cursos de  defensa
personal, primers auxilis, que siguin més
efectius per  pernoctar i pels caps de
setmana, sobretot durant els mesos d'estiu
que  s'incrementa notablement el nombre
d'habitants a Alcarràs.
També l'hi  demanem al govern del nostre
poble que estudiï i posi en pràctica les 
mesures oportunes per millorar la cohesió
social i fomentar la bona  convivència al
municipi dins de les normes que marquen
les ordenances  municipals.
L'Ajuntament hauria d'elaborar un pla
estratègic social  amb línies d'actuació
clares i que no vagin posant pegats sobre
els  pedaços.
També hauria de recolzar i fer costat a les
iniciatives de  les associacions, que són un
espai de convivència, ja que moltes 
d'aquestes han quedat en l'oblit i fins i tot
moltes s'han dissolt per  falta de
recolzament.
El Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
d'Alcarràs, encoratgem a les associacions a
prendre protagonisme,  sortint al carrer
mostrant tot allò que saben fer, el que són i
el que  volen.
D'aquesta manera Alcarràs serà una vila
amb majúscules i no  tindrà un espai
reservat en l'apartat de cròniques de
successos però sí  podríem omplir pàgines
dels apartats de societat, cultura, esports i 
oci.

La Diputació de Lleida cada any fa una
convocatòria pública referent a una línia
d'ajuts i de subvencions per les entitats i
associacions municipals i veïnals que les
sol.licitin, ja siguin del municipi que siguin.
El Grup Municipal d'Esquerra d'Alcarràs
durant aquests darrers tres anys, i en vista
de la passivitat de l'Equip de govern del
nostre ajuntament, hem vetllat sempre per
aconseguir que totes les entitats i
associacions municipals poguessin

Les entitats i associacions sempre han donat i donen vida al nostre municipi
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