
Des del Consell i amb els recursos dels
departaments d'Acció Social i Governació
hem destinat 650.000 euros a la construcció
de la Plataforma Serveis Socials a La
Granadella; pels nostres padrins hem
destinat 1'2 milions en reformar la residència
de les Borges; i hem construït un nou CAP
de 5 milions d'euros que donarà serveis
mèdics de primera qualitat amb espais
suficients per als professionals i els usuaris.

L'apunt d'Arbeca amb nous i importants
treballs arqueològics n'és un altre a
que se l'hi ha destinat una inversió
superior als 600.000 euros. Els
castells de l'Albi, l'Espluga Calba i la
Floresta han rebut 1'1 milions
d'euros per la seva restauració. Des
del Consell Comarcal també hem
creat rutes per difondre les cabanes
de volta, els forns de calç, la Serra,
la Llena, els cellers i la Banqueta
del Canal, entre molts d'altres.

Infraestructures posades al dia: 
Des de que Esquerra està al capdavant de
la presidència del Consell Comarcal, amb el
suport del Govern,  hem impulsat les noves
tecnologies de la comunicació: el projecte de
La Borrassa Rural Lab i el desplegament
dels punts TIC pels municipis de la comarca;
i la TDT i la banda ampla. S'ha incrementat
un 80% el suport als ajuntaments per
arranjar carrers i serveis  i alhora construir
equipaments públics. S'han reformat el
centre educatius de Castelldans i Cervià, i
s'ha reformat l'IES J. Vallverdú. Des del
Govern també s'ha arranjat un nou tram de
la carretera C-233 entre Castelldans i
l'Albagés amb una inversió de 6 milions
d'euros. Amb pas ferm i constant,  es va
creant l'amplia i complexa xarxa dels nous
regadius pel sud de la comarca. Un altre
exemple clar de transformació amb visió de
futur és el tram final del Segarra-Garrigues i
l'embassament de l'Albagés, amb una
inversió a la comarca de més de 50 milions
d'euros. Aquestes inversions en
infraestructures es posen al capdavant de tot
un conjunt de reptes i perspectives de futur
des de la vessant socioeconòmica que
juntament amb el programa LEADER han de
reportar una inversió de 33 milions d'euros a
la comarca durant els pròxims 4 anys, que
han de servir per modernitzar iampliar la
base econòmica i social de la comarca.

Retrobar el patrimoni: 
Un dels punts claus de
l'acció d'ERC al Govern

Acció Social

El paisatge de l'oli, el
patrimoni, el comerç i les
noves tecnologies són la
base de la nostra riquesa i
estabilitat demogràfica

Serveis propers i
eficients per a tota
la ciutadania

Les Garrigues

Des de que Esquerra té la presidència del
Consell Comarcal de les Garrigues, hem
aconseguit una millor cohesió comarcal
mitjançant les bones comunicacions (hem
creat nove linies de transport públic a tots
els pobles de la comarca a través del Bitllet
Únic) i eines adequades primant: el paisatge
de l'oli, la cultura, el turisme i el patrimoni,
entre d'altres, com a base per a la creació
de riquesa i oportunitats econòmiques i
cohesió social del territori.

JOSEP LLUÍS
BALCELLS

Una de les nostres finalitats al Consell
Comarcal de les Garrigues ha estat el
poder impulsar diversos projectes que han
de posar en valor el nostre patrimoni
cultural per ser punts d'entrada a tot un
ventall de possibilitats agroturístiques de
la comarca. Així gràcies al Govern de la
Generalitat, el Centre d'Interpretació de
l'Art Rupestre al Cogul, amb una inversió
de més de 2 milions d'euros, n'és un
exemple. El jaciment ibèric dels Vilars

President del
Consell Comarcal
de les Garrigues

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

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

Les Cabanes de volta i la resta del patrimoni són una prioritat per part d'Esquerra
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Espai Macià

Les Borges Blanques

ERC prop teu

El grup d'ERC va tenir clar que havia de fer
un homenatge al president més important
que hem tingut i per això hem construït
l'Espai Macià: un museu multimèdia dedicat
a difondre els valors republicans, socials i
nacionals. El projecte ha comptat amb una
inversió d'1,6 milions d'euros finançada al
100%. El turisme d'identitat com també el
dels nostres productes, el patrimoni
arquitectònic i el natural ha de ser un dels
motors econòmics de la nostra població.

Les obres del Pavelló de l'Oli de les Garrigues han rebut una inversió d'1.5 milions d'euros

decisiva tant en el Govern de la
ciutat com en la Generalitat, s'han
impulsat inversions de més de 8
milions d'euros i que permetran
resoldre moltes de les mancances
acumulades que no ens permetien
progressar. Ara  estem ben
encarrilats per consolidar-nos com
un centre de serveis dinàmic,
preparat per liderar les principals
iniciatives socials, econòmiques i
culturals de les Garrigues.

Des d'ERC hem fet, fem i
sense cap mena de dubte
continuarem sempre fent

centre històric i els carrers més antics: farem
voreres més amples o les reduirem segons
convingui, millorarem els serveis, crearem
més aparcaments i constuirem un auditori a
l'antic Centre Demòcrata i Republicà del
carrer Nou.  Ampliarem els programes
socials amb la intenció de millorar la qualitat
de vida d'aquesta part central del municipi.

Espais de ciutadania
Des de l'Ajuntament de les Borges Blanques
mitjançant el Pla d'Obres i Seveis de la
Generalitat hem donat suport en 1,5 milions
d'euros per l'acabament de les obres del
Pavelló de l'Oli, per tal que esdevingui un
veritable pavelló multiusos, amb la
possibilitat de fer-hi teatre, fires, esports,
trobades multitudinàries i més:  també hem
destinat 150.000 euros més, per
l'acabament de la Plaça que hi dóna accès.
L'ajuntament també està invertint amb el
suport del Govern un milió d'euros per la
construcció d'un parc tecnològic, perquè les
empreses tinguin un lloc on constituir-se i
poder créixer i crear llocs de treball
qualificats per al nostre jovent.
També hem destinat 200.000 euros a
reformar el Casal Marino per acollir una
Oficina Jove  i un hotel d'entitats que aglutini
tots els serveis que necessiten les nostres
entitats i els joves d'avui dia, ja sigui referent
a habitatge, treball, salut i informació.

Des del Govern de la Generalitat,
Esquerra ha demostrat que hem de
posar-nos al servei dels ajuntaments
perquè són els més propers a la
ciutadania. I ho hem fet amb la força dels
nostres 21 diputats. Jo, en tant que diputat
i alhora el vostre alcalde, he fet un
seguiment especial de les subvencions
destinades als projectes i als serveis vitals
de la nostra ciutat. Aquesta legislatura en
la que Esquerra ha tingut un a presència

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Memòria històrica,
identitat, turisme de
qualitat i urbanisme

Amb Esquerra al capdavant de l'ajuntament
de les Borges Blanques i des del Govern de
la nació, hem estat treballant constantment
per la regeneració urbanística del nostre
municipi, un exemple clar són l'aportació de
340.000 euros per la millora dels carrers
comercials com el carrer Nou, el carrer del
Carme, el carrer Indústria i el carrer Sant
Jaume, perquè esdevinguin una veritable 
àgora ciutadana. També hem creat un Pla
de Barris de 5 milions d'euros, per millorar el

MIQUEL ÀNGEL
ESTRADÉ I PALAU

Alcalde de les
Borges Blanques i
diputat d'ERC

Gràcies a Esquerra el
Pavelló de l'Oli ha
esdevingut un autèntic
centre lúdic, cultural,
esportiu i gastronòmic

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