
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.
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iniciativa i el 25 d'abril de 2010, 
s'organitzava una Consulta per la
Independència de Catalunya. Els 
votants majoritàriament van estar
d'acord en què la nació catalana 
esdevingués un estat de dret,
independent, democràtic i social,
dins de la Unió Europea. Un dels
objectius d'Esquerra, en aquesta 
propera legislatura, serà impulsar
un referèndum vinculant. Si
esquerra és forta, hi haurà
referèndum.

Aeroport

FRANCESC
TEIXIDÓ I MOLA

ERC prop teu
Lleida-Alguaire:
Un gran somni
convertit en realitat

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

En un moment en què el prestigi de la
política no passa pels seus millors
moments, cal tenir present, a l'hora
d'elaborar les propostes polítiques, no
només tot allò que es pot fer des del
Govern, sinó també des de la societat civil.
Un bon exemple, l'hem tingut el darrer any
amb les consultes independentistes que
s'han organitzat, amb el suport d'Esquerra,
des de la societat civil. Alguaire, també es
sumava a aquesta

Els que diuen que ERC no fa res, nosaltres els hi diem que mai s'havia fet tant en tant poc temps!

Alguaire

Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
Un dels instruments més potents i eficaços
de suport al món local de què disposa el
Govern de la Generalitat. Finança les
actuacions d'inversions en obres i serveis de
competència municipal.
El PUOSC 2011, que s'ha aprovat,  forma
part del pla quinquennal 2008-2012, que
preveu atorgar 814 milions d'euros als
municipis catalans. La partida aprovada per
Governació en aquest quinquenni ha

A començaments de 2010, va entrar en
funcionament l'aeroport Lleida-Alguaire.
Aquest és el primer gestionat íntegrament
per la Generalitat i s'hi han invertit més de
95 milions d'euros. Una infraestructura que
ha d'afavorir el desenvolupament econòmic
del territori. De moment, l'evolució del
nombre de passatgers, supera les previsions
que s'havien fet. El nou govern de Catalunya
ha de continuar apostant decididament pel
nostre aeroport.

Esquerra al Govern de la
Generalitat ha invertit
aquesta legislatura més
de 100 milions d'euros al
municipi d'Alguaire

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

Candidat
d'Esquerra a
l'ajuntament

Esquerra: Una aposta per
l'autodeterminació i per a
fer sentir la veu del poble

augmentat en un 43% respecte a l'anterior
pla 2004-2007.  L'aportació  del PUOSC
(2008-2012) al municipi d'Alguaire significarà
947.966,73  euros de subvenció que han
ajudat, i ajudaran a finançar les següents 
obres: La implantació i renovació de serveis
a carrers del nucli de  la Mata de Pinyana;
l'Equipament municipal multifuncional; la
implantació i renovació de serveis a varis
carrers  d'Alguaire i l'ampliació, millora i
rehabilitació de la  Biblioteca Municipal
Josep Lladonosa i Pujol.
Ampliació del CEIP Teresa Bregada
El  Govern ha augmentat la inversió en
educació, passant de 350 milions  d'euros el
curs 2006-2007 a 448 el 2009-2010. Prova
d'això ha estat la  millora en l'equipament i
instal•lacions de l'escola  pública  d'Alguaire,
amb una inversió de 3,7 milions d'euros.
Punt TIC
Els  Punt TIC són espais públics on s'ofereix
accés a les tecnologies de la  informació i la
comunicació orientat a l'extensió del seu ús
entre la  ciutadania. A hores d'ara, n'hi ha
més de sis-cents a tot Catalunya. A  Alguaire
també se'n va inaugurar un, pel Conseller
Ausàs, ubicat a la  Biblioteca.
Pavelló Poliesportiu
La Secretaria General de l'Esport l'any 2007
va concedir una subvenció de 897.400 euros
pel futur pavello poliesportiu.
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