
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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posar-hi  nom. Per això la nostra
proposta era la de cercar un pla,
que implantés un  altra manera
d'obrar, organitzar i comunicar, molt
diferent a la portada  fins ara. No
ens n'hem sortit del tot. No  obstant
això, no ens ha fet ni ens farà
renunciar, ni a debatre ni a 
reflexionar per tal d'avançar, per
intentar canviar algunes formes de
fer que perjudiquen l'ajuntament i de
retruc a tot el  poble.

Amb la confiança rebuda i el compromís
adquirit en les municipals del 2007, on
Esquerra va aconseguir tres regidors, com
a portaveu del grup, tot i no compartir
plenament la forma com es regeix
l'ajuntament, vaig considerar - tot i no tenir
responsabilitats de govern - que havíem
de ser socialment responsables, tant en
matèria de gestió com d'implicació social; i
així ha estat. Ens vam adonar que algunes
accions feia falta ordenar-les i

Darrerament les administracions han aplicat
mesures urgents en contenció de la
despesa, plans d'austeritat  per a fer front a
la crisi en què la que ens trobem. El Consell
Comarcal i alguns ajuntaments han rebaixat
fins un 8% les retribucions dels seus càrrecs
i funcionaris i s'han rebaixat els
pressupostos l'organització de Festes. A
Cubells ha crescut el pressupost per festes
per l'any 2010 en 9.500 €. ERC creiem
imprescindible un Pla d'Austeritat urgent.

SALVADOR
SOLDEVILA I PEDROL
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Pla d'AusteritatERC prop teu

Esquerra posa de manifest el descontrol econòmic
de la gestió municipal que hipoteca el nostre futur

El compte general del
2009 confirma la mala
gestió, el descontrol
econòmic i la manca de
previsió de l'ajuntament

ciutadans de Cubells, i sigui el reflex de la
realitat actual dels aspectes econòmics del
nostre ajuntament.
Aquest document és indispensable per
conèixer la trajectòria econòmica, que junt
amb el document de la liquidació del
pressupost, el nostre grup tant ha trobat a
faltar i hem reclamat reiteradament la seva
presentació per part de l'equip de govern.
Una de les principals causes d'aquesta
trajectòria és que gastem més del previst, i
el que és pitjor, gastem més del que tenim,
degut precisament a la manca de control de
les despeses, aquesta situació genera un
endeutament progressiu cada vegada més
significatiu, i que pot generar dificultats per
obtenir més finançament.
En resum, el compte general del 2009
confirma el que hem anat denunciant des de
fa temps, la mala gestió, el descontrol
econòmic, la manca de previsió, i
especialment la manca de dedicació i interès
de l'equip de govern actual de CIU, al
capdavant de l'ajuntament de Cubells, per
reconduir la situació econòmica en què ens
trobem, i que ells són els únics
responsables.
Una bona organització i planificació evitaria
despeses extraordinàries, però per tal
d'aconseguir aquest objectiu, cal estar-hi a
sobre i dedicar-hi el temps necessari en lloc
"de tirar de talonari".

Esquerra s'esforça en posar ordre a tot el desgavell econòmic que pateix l'ajuntament

Encara no disposem
d'un Pla d'Austeritat
per fer front a la crisi

Cubells

Des d'Esquerra de Cubells
continuarem treballant
sempre per allò que creiem

Portaveu
d'Esquerra a
Cubells

El grup municipal d'esquerra de Cubells és
conscient de l'excepcionalitat i de l'esforç
que suposa posar al dia tot el batibull dels
comptes municipals, cabdal la feina feta per
part de la secretària.
Tot i el dictamen favorable de la comissió de
comptes formada per l'alcalde, el tresorer i
un regidor d'esquerra - sempre ha estat així,
favorable - tenim dubtes que el compte
general que es va aprovar en l'últim ple relati
el que realment s'ha fet amb els diners dels
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