
L'apunt
La Noguera: Una comarca
amb millors serveis per als
municipis i les persones

El canvi de la Noguera en
aquests set anys només
ha estat possible amb
Esquerra al capdavant de
les nostres institucions

Una mostra del canvi qualitatiu de l'atenció
a les persones, s'ha escenificat, sobretot,
en les obres del futur hospital de Balaguer
on s'hi han destinat 12 milions d'euros; en
les reformes tan desitjades de les
residències de l'Associació Estel i de
Santa Anna a Penelles amb una inversió
de 750.000 euros; i a una atenció
personalitzada, més humana i  més eficaç
a través dels serveis socials del Consell
Comarcal de la Noguera.

Ben aviat, a la capital de la
Noguera, també disposarem d'un
nou jutjat.
També, des del Departament
d'Ensenyament, invertirem 12
milions d'euros en millores per als
centres educatius dels municipis de
Térmens, d'Artesa de Segre, de
Balaguer i de Castelló de Farfanya.
Part d'aquests diners també es
destinaran a les llars d'infants de
Ponts i d'Albesa.

Esquerra apostant
sempre per redescobrir
l'entorn i els paisatges

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

Gràcies a Esquerra hem posat en funcionament l'Observatori Astronòmic del Montsec

l'Aguda, Montgai i Balaguer amb diversos
municipis del seu entorn. Finalment també
hem transformat i la passarel•la al congost
de Siegué, molt a prop de Montrebei.
Les intervencions integrals, dutes per
Esquerra des de la Generalitat, han posat al
dia, a través dels plans de barris, el
municipis de Balaguer, Artesa de Segre,
Ponts i Montgai. Aquesta novetat del Govern
ha permès afrontar reformes integrals de
barris antics que no es podien atendre
només amb els recursos municipals, en total
estem parlant d'una inversió d'11 milions
d'euros; a part dels 24 miliions d'euros de
suport als ajuntaments per a equipaments.
També hem invertit un total de 5 milions
d'euros en noves tecnologies i en el
transport integrat de la regió, per consolidar
un bitllet únic al 50%. Part d'aquesta inversió
també s'ha destinat en els nous regs
agrícoles.
ERC Apostem pel patrimoni i el turisme
En quant a la recuperació i la posada en
valor del patrimoni, amb una inversió de més
de 4 milions d'euros, destaca la intervenció
arqueològica a Albesa, al nucli antic de
Foradada, a la col•legiata de Sant Pere
d'Àger, a Sant Pere de Ponts, a Santa Maria
de les Franqueses de Balaguer, al monestir
de Santa Maria de Gualter de la Baronia de
Rialp, a Santa Maria del Castell de Cubells i
a Sant Salvador de Vilanova de Meià.

Amb Esquerra al govern de la Generalitat
hem posat en funcionament recentment
l'Observatori Astronòmic del Montsec, el nou
Centre d'Observació de l'Univers (COU) i
hem construït la casa del Montsec. Amb
totes aquestes noves infraestructures hem
posat en valor turístic tot un entorn privilegiat
i els més de 35.000 que han visitat la zona
aquest any així ho avalen. També estem
invertint 3 milions d'euros per poder crear
llocs de treball en un sector en alça.

ESQUERRA, AL TEU COSTAT
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La Noguera

El nou Montsec

President del
Consell Comarcal
de la Noguera

Des de que Esquerra està al capdavant de
la presidència del Consell Comarcal de la
Noguera hem aconseguit una millor cohesió
comarcal. Aquesta ha estat possible gràcies
a una millora important de la xarxa de
comunicacions: millora de la C-13, de la
C-12 i de l'accés des d'Àger de la C-13 cap
a Tremp, la variant d'Artesa de Segre i la
important aposta pels camins que
comuniquen Àger, Agramunt, Vilanova de
l'Aguda, Montgai i Balaguer amb diversos
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Esquerra als ajuntaments,
apostant sempre pels
municipis i els ciutatans

Em sento molt orgullós que el meu partit
tingui aquesta sensibilitat. Des de l'any
1995 que formo part del consistori
d'Artesa i us puc dir amb total certesa que
no havia vist mai tanta satisfacció entre els
consistoris d'arreu del país com en els
darrers anys, des que ERC és al Govern. I
més concretament, amb ERC al
capdavant del Departament de
Governació i Administracions Públiques.
Quan el Jaume Campabadal era alcalde

Amb ERC al Govern de la Generalitat i
també al de l'Ajuntament, el municipi
d'Artesa de Segre ha rebut més inversions
que mai. Això és un fet indiscutible que
avala la tasca d'Esquerra al capdavant de
les institucions.
Com a exemple d'aquesta realitat, vet aquí
algunes de les principals inversions que
s'han dut a terme:
La variant de la C-26 i la C-14, que traurà el
trànsit del centre del nucli d'Artesa i que

Artesa de Segre

El Fons de Cooperació Local són diners de
lliure disposició que el Departament de
Governació distribueix entre els ens locals.
En el període 1995-2003, Artesa va passar
de rebre 23.100,78 € a rebre 23.932,50 €.
És a dir, només un increment del 3,6% en 9
anys. Amb Esquerra al Govern i al front del
DGAP, Artesa ja rebrà 143.321,50 € el 2010,
amb un augment progressiu durant el
període 2003-2010. Això suposa un
increment del 498,9%!

s'acabarà durant el 2011, significarà una
inversió d'uns 15.Milions d'euros. La
construcció d'una nova escola i la 
remodelació de l'institut han tingut un
pressupost d'uns 5 milions d'euros.
El pla Catalunya Connecta (cobertura de
televisió, telefonia mòbil i  banda ampla per
als nuclis de més de 50 habitants), preveu
una inversió  en tot el municipi de prop d'un
milió.
La subvenció de 700.000 euros  de la Llei de
Barris, complementada amb 157.000 euros
del PUOSC, permetrà  dignificar el nucli
antic del nostre municipi.
La construcció d'un Espai  d'interpretació del
megàlit prehistòric de Seró també ha tingut
força subvencions. Gràcies a que Esquerra
forma part de la Generalitat, compta amb
una  subvenció de 360.000 euros de fons
FEDER i 300.000 euros de l'1% cultural.
El  Casal de la Gent Gran que s'està
construint al solar de les "cases dels 
mestres" serà possible gràcies a diferents
aportacions que sumen uns  600.000 euros.
El PUOSC 2008-2012, amb un total de 26
actuacions (moltes a  pobles agregats),
suma un total de 2.100.000 euros en
subvencions.  Destaquen les aportacions al
Casal Cultural (753.000 euros per als 
equipaments, la biblioteca i l'escola de
música), que complementen les  del PUOSC
anterior i permetran acabar el Casal.

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

Alcalde d'Artesa
de Segre

ERC prop teu Ens Locals(1991-2003), Artesa rebia en un
mandat una mitja dotzena d'obres
del Pla Únic d'Obres i Serveis per
als 21 pobles agregats. Ara, cada 5
anys tenim una obra per a cada
poble i les subvencions amb
notables augments. També he vist
també com el Fons de Cooperació
Local se'ns incrementava en un
500% durant el període 2003-2010.
Això sense Esquerra a govern, no
hagués estat possible.

Evolució del Fons de
Cooperació Local a
Artesa de Segre

La construcció del Casal ha estat possible gràcies a les subvencions tramitades per Esquerra

MINGO
SABANÉS I PORTA

Gràcies a Esquerra el
Casal de la Gent Gran serà
possible a través de
diferents aportacions que
sumen uns 600.000 €

ESQUERRA, AL TEU COSTAT
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