
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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I tenim en ment properament pavimentar els
camins del contorn del poble, disposar d'un
servei Wi-Fi bàsic i gratuït als principals llocs
del poble, millorar i reduir el consum elèctric
de l'enllumenat dels carrers amb noves
tecnologies, aconseguir un servei de "Taxi"
amb un cost raonable per als veïns perquè 
es puguin desplaçar a fer les gestions més
bàsiques, i moltíssimes coses més si
aconseguim que Esquerra continui tant forta
com ho ha estat fins ara.

Recuperarem l'edifici de
la Cooperativa de Fulleda
per adequar-lo com a
museu, agrobotiga i
sala d'ús social

Amb Esquerra a Govern hem pogut reformar la Plaça de Cal Cucut

ERC prop teu
Si Esquerra és forta,
continuarem treballant
en pro de la nostra vila

piscina desbordant, nova  il•luminació, nou
recinte de bar, reg automatitzat, zona de
gespa  artificial( 350.000 €). Hem millorat  la
zona del monument a Agustina d'Aragó,
posant-hi aigua, il•luminació,  bancs i
papereres, (18.000 €).  S'ha fet la plaça de
la Bassa (Ramon Santamaria) tota nova,
canviant els  equipaments infantils per uns
d'homologats i s'ha posat reg per  degoteig
que hem d'agrair a la Diputació. Durant els
últims quatre anys  hem invertit més de
20.000 € en la xarxa de camins del nostre
terme.  S'ha dotat al consultori mèdic d'uns
equipaments d'alta tecnologia, com 
l'electrocardiògraf i la llitera elèctrica (4.000
€).  Hem transformat un racó en ruïnes en
una placeta, cal Cucut, posant-hi  una font,
jardinera, banc de pedra i recuperant un vell
cup de vi.  Reforma de la Biblioteca amb
nova il•luminació, sala amb punt TIC ja 
operativa i, molt properament, cambra de
bany, (20.000 €) en què col•labora el
projecte DINAMO. S'ha fet una petita 
actuació al cementiri, reformant un racó que
estava en desús i ple de  brossa (6.000
€).S'han urbanitzat tres caps de carrer:
Raval, Forn i Carrerada, millorant una part
del poble totalment abandonada. Hem
començat la circumval·lació per evitar el pas
de vehicles grans per l'interior del poble.
S'ha adequat un local per al jovent amb els
serveis bàsics.

Alcaldesa de
Fulleda

Fulleda

Visió de Futur

Amb Esquerra al Govern estem construint
un municipi amb serveis de gran ciutat

Esquerra ha fet possible tot
això i més sense que afecti
la butxaca dels ciutadans

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

NEUS
ARBÓS I GABARRÓ

hem consolidat les festes amb una
gran participació i amb la 
col•laboració de l'Associació de
Dones Marinada. També s'han
subvencionat altres activitats, com
la  gimnàstica, curs de pintura i les
24 Hores de Futbol Sala, i s'ajuda a 
les associacions que dinamitzen el
poble, com el Grup de Joves de 
Fulleda, l'Associació de Dones
Marinada i l'Associació de Gent
Gran  Santa Creu.

No hem creat ni apujat cap impost als
veïns de Fulleda. Tenim un servei de
"Compra a Casa" que facilita la vida,
sobretot de la gent d'edat avançada.
Tenim atenció al públic tots els dies de la
setmana al nostre Ajuntament. S'ha
aconseguit entrar dins del projecte de
tarificació única de l'ATM, amb la qual
cosa actualment l'autobús costa una
quarta part que abans i també tenim servei
al migdia. A l'apartat de cultura

Amb Esquerra al govern de la Generalitat i
també al nostre consistori, hem aconseguit
en menys de quatre anys: Equipar la nostra
Sala polivalent amb servei de bar,
climatització, sala de reunions, teatre,
(99.000 €). Hem arranjat l'entrada al poble
des de l'Espluga Calba convertint-la en un
accés digne i amb seguretat refent el ferm,
col•locant-hi il•luminació, arbres i reg per
degoteig amb un PUOSC antic. S'ha
remodelat tota la zona poliesportiva amb
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