
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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La Vall del Corb: 
Avançant, pas a pas,
cap a un futur millor

Durant molts d'anys hem vist que als petits
municipis no se'ns recolzava prou des de
les institucions de Govern. Alhora, alguns
d'aquest municipis com és el nostre,
s'havia trobat amb moltes mancances pel
que fa a la inversió pública. Des de que
Esquerra està a l'Ajuntament,  forma part
del Govern  de la Generalitat i està al cap
davant de la Diputació de Lleida, hi ha
hagut un canvi de rumb important en
aquest sentit.

La proximitat i la facilitat que els
alcaldes hem tingut per
comunicar-nos amb alguns
responsables institucionals i la
manera de fer i entendre les coses
dels mateixos, lligat amb un
augment important dels recursos
que se'ns ha atorgat, ens ha
permès recuperar la dignitat com a
petits municipis integrant-nos a
aquesta Catalunya lliure i pròspera
que tots volem per a un futur no
gaire llunyà.

Gràcies a Esquerra el municipi de Ciutadilla està recuperant el seu patrimoni

Oscar
Martínez i Agustí

Des de que Esquerra està a la Generalitat,
dins de la inversió prevista pel PUOSC el
municipi de Ciutadilla té atorgats 543.959,97
€. Aquests ens han permès remodelar de
forma íntegra les piscines, iniciar les obres
del Museu de Casa Valls i resoldre una part
dels dèficits estructurals pel que fa als
serveis d'aigua potable i clavegueram 
d'alguns carrers del poble. També se'ns ha 
concedit un ajut directe de 210.000 € per
solucionar  d'una vegada per

Ens sentim més que mai
necessaris per una
Catalunya lliure i pròspera

Ciutadilla

La realitat econòmica i social que estem
vivint no deixa d'exigir als polítics unitat i
esforç per cobrir les necessitats de la nostra
gent. L'objectiu és clar, mirar endavant i
trobar solucions que permetin avançar cap a
un futur més prometedor. Cal reivindicar la
necessitat de buscar noves maneres de fer
per tal que l'esforç i la unitat d'un territori,
que ha donat fe del seu potencial,
esdevingui un segell de qualitat i una opció
de futur. La Vall del Corb s'ho mereix.

totes el problema d'esfondraments que
pateix la Costa  del Convent i a  més a més
210.000 € a través de l'ajut FEDER per 
finançar, juntament amb  els 200.000 € del
PUOSC, el projecte de Casa Valls. Aquestes
xifres poden fer caure de cul a més d'un
tenint en compte que som un municipi de
226 habitants.
Però encara n'hi ha més. Des de la
Diputació de Lleida se'ns han concedit ajuts
directament des de presidència per
cofinançar el cost d'algun dels trams dels
carrers on hem renovat els serveis de
clavegueram i aigua potable així com també
per acabar de consolidar el finançament del
projecte de la Costa del Convent.
També gràcies a la Diputació hem arranjat la
part de la pista poliesportiva que estava en
mal estat i hem adequat el Local de Joves.
Sense oblidar que actualment la Diputació
ens paga una part dels costos del servei de
socorrista de la piscina, ens dona ajuts per
pal•liar els efectes de les inclemències
meteorològiques i té una línea d'ajuts
directes per a les associacions i petites
entitats que tanta vida donen als municipis
com Ciutadilla.
Bé doncs, encara ens queden per executar
la renovació dels serveis i paviment del
C/Major, Plaça Major i C/ Sant Miquel i el
nou Parc infantil.

Patrimoni

Alcalde de
Ciutadilla

ESQUERRA AL TEU COSTAT

ERC al Govern, a la Diputació i a l'Ajuntament:
un canvi per Ciutadilla que no podia ser millor

ERC prop teu

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