
Esquerra aposta per la dignificació del patrimoni
cultural i la millora del turisme de la comarca

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Gràcies a Esquerra la comarca de l'Urgell està recuperant el seu patrimoni

Director de
Governació a
Lleida

Esquerra: apostant sempre
per una Educació digna i de
qualitat pels nostres fills

Municipalisme

El govern de la Generalitat ha invertit més d'
11 milions d'euros, en la preservació del
patrimoni cultural de la comarca de l'Urgell,
un patrimoni, que sumat a l'aposta que ha
fet el govern per potenciar el turisme a la
comarca, ha d'esdevenir un important  pol
d'atracció econòmica. Entre d'altres accions
destaquen les portades a terme a la Vall del
Corb, com els 100.000 euros invertits a
l'antic monestir de Santa Maria de Vallsanta
a Guimerà, les inversions destinades als

S'han incrementat en un 75%  les ajudes per
inversions als ens locals i un 116% les
ajudes per les despeses ordinàries dels ens
locals. En relació amb el PUOSC,
Governació ha destinat 14,2 M euros a la
comarca de l'Urgell, increment del 75% en
relació al període 2004-2007. Així mateix, el
Fons de Cooperació Local ha suposat al
2010 un increment del 116% en relació al
2003, a diferència de l'aportació de l'estat
que ha disminuït substanciosament.

Castells de Maldà i Ciutadilla amb 525.000
euros per cadascun.
També s'ha millorat el Castell de Guimerà
amb una inversió de 152.000 euros i s'ha
realitzat la restauració del castell de Verdú
amb un cost de 800.000 euros.
Amb Esquerra al govern de la Generalitat,
s'ha realitzat també la rehabilitació de l'espai
públic del nucli antic de la vila d'Agramunt,
amb un cost de 450.000 euros, així com
obres de restauració de la coberta i voltes de
l'església de Santa Maria d'Agramunt,
declarada monument nacional l'any 1931,
amb un pressupost de més de 160.000
euros.
El govern també ha prioritzat en la nova
convocatòria dels fons europeus del FEDER,
dos projectes a l'Urgell encarats als nostre
patrimoni, el nou Museu de la Fàbrica Trepat
de Tàrrega, amb una inversió d'1,5 milions
d'euros i la realització del Centre
d'Interpretació Lluís Companys del Tarròs
(Tornabous) amb una inversió de 950.000
euros.
En aquest mateix municipi, el Govern ha
declarat el Molí d'Espígol, com a Bé Cultural
d'Interès Nacional en la categoria de zona
arqueològica. També s'ha rehabilitat l'edifici
de la Garuta perquè s'utilitzi com a seu de la
biblioteca municipal i museu de Castellserà i
que ha comportat una inversió de més de
692.000 euros.

Tomàs
Pujol i Castells

La Generalitat ha invertit
100.000 euros en reformar
i reahabilitar l'antic
monestir de Santa Maria
de Vallsanta

L'apunt s'han dut a terme obres de millora
de l'Escola Montalbà de Preixana i
del CEIP Valeri Serra de Bellpuig (3
M d'euros) i l'adequació de l'IES Lo
Pla d'Urgell de Bellpuig i l'IES
Ribera del Sió d'Agramunt (6,2M
d'euros). S'ha construït una escola
bressol a Bellpuig, amb 94 noves
places (470.000 euros) i la Llar
d'infants Espigol de Tornabous i la
Llar Nins d'Agramunt amb 41 i 51
noves places (460.000 euros).

L'Urgell

El Govern de la Generalitat a invertit més
de 21 milions d'euros en la millora de
centres educatius. S'han endegat les
obres de construcció del CEIP Maria
Mercè Marçal (3,7 M d'euros). També ha
reformat integralment les dependències de
l'IES Manuel de Pedrolo engrandint-lo 700
m2 per escolaritzar fins a 440 alumnes
més (3,7 M  d'euros). S'ha millorat el CEIP
Àngel Guimerà reformant l'interior de
l'edifici més antic (3,5 M euros). També

Esquerra: una aposta
ferma pels ajuntaments
dels nostres municipis
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Esquerra genera
ocupació i es preocupa
pel medi ambient

RAMON
JOUNOU I BALDRICH

Bellpuig

La nova Escola Bressol municipal ha estat possible  gràcies a l'aportació de 470.000 € del Govern

Esquerra: una aposta pel
foment de la promoció i la
participació  ciutadana

Esquerra des del Govern hem ajudat a construir
un millor municipi per a les persones

Formaciópatrimoni dels porxos. Amb les  
ajudes rebudes des del Govern de
la Generalitat, hem fet possible els  
processos participatius per a la
gestió del Casal d'Entitats, el de  
l'Agenda 21 Local i pel disseny de la
nova Avinguda Catalunya. Així  
doncs, tenint Esquerra al costat
hem fomentat el turisme i hem
apostat per a escoltar la veu dels
veïns i les entitats. Accions que
serviran per rellançar la població en
el futur.

ERC prop teu

A través d'una correcta planificació i
negociació entre l'Ajuntament de Bellpuig i el
Govern de la Generalitat, el municipi ha
pogut treure el màxim profit del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
S'ha treballat intensament per tal de que els
projectes municipals poguessin
desenvolupar-se de forma sostenible i
adequada per a les arques municipals i
també les dels veïns. Uns bons exemples en
són l'aportació de 254.000 € per a

A partir dels plans d'ocupació subvencionats
pel Govern s'han pogut impulsar a Bellpuig
nous projectes relacionats amb  les noves
tecnologies i el medi ambient, donant una
opció i formació laboral a joves i persones
desocupades i generant accions d'alt valor
afegit. La Generalitat ha subvencionat
diferents actuacions que han fet possible la
neteja i recuperació de l'antic braç del canal,
la plantació d'arbres a la banqueta del canal,
o les obres a la deixalleria municipal.

Alcalde de Bellpuig

El Casal d'Entitats Carme
Serra ha estat possible
gràcies a la cooperació
entre la Generalitat i
l'Ajuntament de Bellpuig

REDACCIÓ

Al llarg d'aquesta legislatura hem apostat
de valent en els aspectes de promoció
econòmica per a Bellpuig. De la mà del
Departament d'Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat, hem
aconseguit la inscripció de l'Oficina de
Bellpuig dins el registre d'oficines de
turisme de Catalunya, i s'han pogut iniciar
activitats de promoció turística. També al
casc antic del municipi, s'està  habilitant
una  zona d'aparcament i millores al 

l'arranjament  del nou carrer Valeri Serra, o
també els 240.000 € que van permetre la
construcció d'un nou magatzem per als
serveis municipals. Així, d'una banda, s'ha
ordenat la circulació en una de les artèries
principals de la població, i de l'altra s'ha
aconseguit la unificació del parc mòbil,
equips de manteniment, i material i estocs,
en un sol espai, millorant-ne la seva
eficiència i el servei cap als ciutadans. El
Casal d'Entitats Carme Serra, també ha
estat possible gràcies a la cooperació entre
la Generalitat i l'ajuntament. En l'actualitat es
troba ja en la seva recta final, amb una
inversió de 510.000 €, ben aviat l'espai estar
à a disposició de totes les entitats i
col•lectius de la població.
L'EMD de Seana, també ha tingut ajudes
importants dins del PUOSC en aquests
darrers, com els 90.000 € per a la portada i
dipòsit d'aigua, o els 100.000 € per a
l'asfaltatge dels principals camins del terme,
fet que ha suposat poder dotar la zona d'una
millor qualitat de vida. D'aquesta manera,
amb Esquerra al capdavant de l'Ajuntament,
i tenint al costat el Departament de
Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat, i alhora convenis
complementaris amb la Diputació de Lleida,
s'ha tret el més alt rendiment possible del
Pla Únic d'Obres i Serveis, en pro de tots els
habitants de Bellpuig i Seana.
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