
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.

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

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.

 1 / 2



Alfés

L'espai Jove d'Alfés, el nou
punt de reunió pel jovent del
poble ja és tota una realitat

Patrimoni

Imatge del mur de contentenció de l'església d'Alfés després de la seva restauració

Esquerra ha fet possible
que el municipi ja disposi
de la sala de vetlles que
durant tant de temps havia
reclamat

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

ERC prop teu
Recuperant i protegint
el patrimoni històric
del nostre territori

Alcaldessa d'Alfés

Generalitat i amb recursos propis de
l'Ajuntament.
Ha costat poc més de 14.000 € i
esta inclosa dins del Pla Local de
Joventut. L'espai jove d'Alfés,
s'espera que sigui el nou punt de
reunió entre els joves del municipi i
que també serveixi per què s'hi
pugui fer activitats lúdiques i
educatives destinades al públic
juvenil, activitats que organitzarà la
regidoria de joventut.

Esquerra des del Govern hem ajudat a construir
una millor ciutat per a les persones

potabilitzadora d'aigua.
Trobar una solució definitiva pel mur de
contenció, que fos segura, duradora i
arquitectònicament adequada, va trigar una
mica més però finalment va ser possible.
Mitjançant el Pla d'Obres i Serveis de la
Generalitat, que va aportar 221.336 €, i les
serveis tècnics de la Diputació de Lleida vam
poder fer front a aquesta obra.
El 24 de juny del 2009 varem inaugurar,
ambl a presència del Director dels Serveis
Territorials de Governació, Tomàs Pujol i el
vicepresident tercer de la Diputació, Gabriel
Pena el nou mur de contenció i la
urbanització del carrer Sant Salvador, obra
també subvencionada pel Pla d'Obres i
Serveis de la Generalitat que va atorgar per
la seva remodelació 73.531€.
Aquest any resten encara per acabar les
obres de la segona fase de l'enllumenat
públic del municipi, amb una aportació per
part del PUOSC de 104.683€.
Gràcies també a ajuts directes rebuts per
part del departament de Governació  per un
import de 15.000€, tant l'Associació de
Dones La Timoneda d'Alfés i l'Associació
cultural La Dalla disposen d'uns despatxos
de reunió.
Durant molts anys la població  d'Alfés
reclamava  poder disposar d'una sala de
vetlles que, amb ERC a l'Ajuntament, vam
poder inaugurar al juny del 2009.

La regidoria de cultura ha treballat
intensament durant aquets tres anys per
instaurar noves activitats culturals. Ja son
tradicionals les activitats nadalenques i la
setmana cultural a la primavera.
l'Ajuntament ha adequat per als joves del
municipi un nou local de joventut.
Aquest nou espai jove, va néixer amb la
voluntat de suplir les mancances de
l'anterior local i s'ha finançat en part amb
diners de la Secretaria de Joventut de la

Quan al Juny del 2007 el grup d'Esquerra es
va posar al capdavant de l'Ajuntament
d'Alfés, ens varem trobar amb dos
problemes molt importants: la no potabilitat
de l'aigua de boca del municipi i
l'esfondrament parcial del mur de contenció
del turó de l'església.
Gràcies a l'ajut econòmic que vam rebre per
part de la Diputació de Lleida (6.124 € ) vam
poder solucionar el primer problema r
àpidament amb la instal·lació d'una

ANN
GYLES

L'equip de govern ha volgut recuperar i
protegir el patrimoni històric i natural del
nostre territori.
Per  aquest motiu hem dissenyat diferents
rutes com són la Ruta  del Riu Set, la Ruta
Urbana i sobretot la Ruta dels Espais de la 
Memòria de l'Aeròdrom d'Alfés, un dels
antics aeròdroms republicans més ben
conservats i més espectaculars de
Catalunya, que vam inaugurar el passat 31
de juliol.
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