
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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Construint una millor vila per a les persones

Amb la implicació de tothom, també  de
l'oposició, també sense posar bastons a
les rodes, hem aconseguit   recolzament i
recursos per a  projectes que han suposat
molts diners i molts passos  endavant per
al nostre poble. Siguem conscients 
d'aquesta realitat, que des d'Esquerra
sempre  hem situat Juneda  per davant de
partidismes, donant suport a qualsevol
inicitiva que   signifiqui progrés i  qualitat
de vida per al nostre poble. Més de 6 
milions d'euros  s'han  invertit a Juneda en
molts projectes en els darrers

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

esquerra Juneda

Juneda

set  anys. Aquests en són exemples:
• Darreres fases del Complex Cultural del
Molí - Foment
• La  urbanització de la Plaça de
Catalunya
• El nou Consultori Mèdic municipal
• La nova Escoleta - Llar d'infants
• La nova canonada del servei municipal
d'aigua
• Urbanització de diferents carrers  del
poble (PUOSC)
• El Pla de Barris de la Vila Closa
• Una millor deixalleria

Esquerra a la Generalitat

Ho hem dit en moltes ocasions, mai
s'havia fet tant en tan poc temps. En
aquest opuscle ho haureu pogut constatar
de forma resumida, és per això que us 
volem demanar objectivitat i
reconeixement cap a un govern nacional
de coalició que ha aconseguit enormes
fites de progrés i  de qualitat de vida.
Sense anar més lluny i centrant-nos en
Juneda, res a veure amb èpoques
anteriors de governs de CiU. Mai no han
arribat tants diners i suport institucional
com en els darrers 7 anys.
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