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Delegat del Govern
a Lleida

Aigua i vida

L'aeroport és un clar exemple de les prioritats del Govern a la vegueria de Lleida

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Des del Govern, Esquerra ha impulsat la
construcció del canal
Segarra-Garrigues, l'obra pública més
important de Catalunya.
A pesar de les qüestions que encara
s'han de resoldre, allà on teníem un
canal amenaçat seriosament i
embarrancat en un conflicte judicial amb
la Comissió Europea,  estem bastint un
sistema que durà aigua i vida a una part
substancial de l'extensió inicialment
prevista, i al qual hem d'afegir la
modernització dels regs històrics i la
implantació del Garrigues Sud i del
Segrià Sud.

BUTLLETÍ DE NOTÍCIES -

MIQUEL
PUEYO I PARÍS

L'aeroport Lleida - Alguaire el primer
gestionat pel govern de la Generalitat

Imatge de l'exterior de l'aeroport Lleida - Alguaire, el primer íntegrament gestionat pel govern de la Generalitat, inaugurat el juliol de 2009

Un Govern al servei del
poble i de les persones

Catalunya necessitava  una vocació
d'entesa que s'ha expressat en els pactes
nacionals i en una planificació que marcar
à els propers 10 o 15 anys d'aquest país,
en matèria d'infraestructures i polítiques
socials. Des de 2006 a 2010 s'han
construït 55 places de llars infantils di
àries, dues escoles cada setmana, una
comissaria cada mes i un jutjat cada dos
mesos. Actualment, 1.800.000 persones
es beneficien de l'accés universal als
serveis socials i el 90% dels catalans
tenen un CAP a menys de 10 minuts de
casa. S'han començat a atendre les
necessitats de 120.000 persones
dependents; s'ha incrementat en un 45'3%
la despesa en salut i  s'ha completat el
desplegament de 15.000 efectius de
Mossos d'Esquadra.
Lleida s'ha convertit en la capital catalana
de l'interior,  d'acord amb la dimensió
demogràfica, econòmica, comercial,
universitària i de serveis que la nostra
ciutat i la seua regió han assolit. La
inauguració de l'aeroport Lleida-Alguaire,
amb una inversió de 95M€ i una previsió
de fins a 400.000 passatgers i 6.000 tones
anuals, en un termini de 10 anys, farà
possible un canvi revolucionari en

l'activitat turística i comercial, consolidar
à la nostra projecció internacional i obrir
à al un ampli ventall d'oportunitats
laborals i de negoci.  Amb una política
planejada a mitjà i llarg termini i amb
una inversió de més de 86 M€ a la
nostra regió, el Pla de Barris ha permès
als municipis de Lleida, Balaguer,
Mollerussa, Cervera, Les Borges
Blanques, Juneda, Ponts, Artesa de
Segre i Montgai realitzar una reforma
integral d'onze barris en perill d'exclusió.
El Govern ha fet de la cooperació amb
les administracions locals una prioritat i
a través del PUOSC, 103 M€ han servit
per dotar de tanatoris, pavellons,
clavegueram, urbanització de carrers,
xarxa d'aigua i d'altres equipaments  els
municipis de la Plana de Lleida, amb un
increment del 73% respecte a l'etapa
anterior. Finalment, destaquem l'activitat
del Consorci del Montsec i la
construcció del Parc Astronòmic
Montsec, amb una inversió de 6 M€ per
posar en funcionament equipaments per
a la recerca, la formació i la divulgació
que, des del seus inicis fins avui han
acollit gairebé 50.000 visitants.
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L'ampliació del bitllet únic
de transport públic ha
suposat per als seus
usuaris un estalvi en les
tarifes del 50 per cent

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

Esquerra: Una aposta
ferma pels regs i la
pagesia; pel territori

Aigua i vida

Esquerra des del Govern ha impulsat  i
aconseguit una millor cohesió de la comarca
en base d'una renovada i important aposta
pels serveis als pobles i a la seva ciutadania.
Així s'ha construït la residència de
Torrefarrera i el nou col•legi a Alcarràs,
s'han reformat els centres educatius d'Alfarr
às, Corbins, Torrefarrera, Benavent,
Sudanell i Alguaire i les llars d'infants de
Rosselló, Alpicat, Raïmat i la Portella; i tot

Candidat per
Lleida d'Esquerra
al Parlament

Amb Esquerra al Govern de la Generalitat el Museu de Lleida ha esdevingut una realitat

plegat amb una inversió de més de 12
milions d'euros.
S'ha incrementat en un 70% el suport als
ajuntaments per a la millora de carrers i
serveirs per un import de 28 milions d'euros i
també s'ha reformat, amb una inversió de 2
milions d'euros, els pavellons d'Alguaire,
Corbins i Torrefarrera i el camp de gespa de
Vilanova de la Barca.
La vertebració comarcal s'ha articulat a
través d'unes reformes de carreteres de més
de 100 km amb un pressupost de més de 90
milions d'euros. Aquestes són: la L-902
d'Almacelles, la L-800 a Alcarràs, la LP-7041
a la Granja d'Escarp, la C-12 en diversos
trams, la C-13 cap a Alcoletge i la variant de
Vilanova de la Barca i l'accés a Lleida.
També s'ha invertit en nombrosos camins
que comuniquen varies poblacions (Alamús,
Alcoletge, la Portella, Vilanova de la Barca i
Llardecans entre altres).
Un altra de les fites d'Esquerra al Govern ha
estat l'ampliació del bitllet únic de transport
públic, que ha suposat un estalvi d'un 50%
per a tots els seus usuaris.
El nostre patrimoni també sempre ha estat
present dins de l'agenda política d'Esquerra.
El centre d'interpretació de la Guerra Civil a
Alcoletge, l'església d'Almenar i la Vila closa
de Maials han rebut una inversió de més
d'un milió d'euros.

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

CARMEL
MÒDOL I BRESOLÍ

El Museu de Lleida, que cada dia
creix en nombre de visitants, acull i
difon el nostre millor patrimoni.
L'ampliació de la Variant Sud és
executada íntegrament per
empreses de Lleida, cooperant així
amb el creixement econòmic del
territori i la UdL, que s'ha convertit
en un referent amb 14 titulacions
noves. Amb ERC a la Generalitat
continuarem de ben cert liderant la
posada en valor de la nostra regió.

L'apunt

El Segrià

El Segrià: Una comarca
en creixement, que
avança i es posa al dia

La comarca del Segrià amb la ciutat de
Lleida al capdavant ha rebut per part del
govern de la generalitat amb Esquerra al
capdavant, un veritable bany d'inversions
en aquests darrers quatre anys.
Les inversions de referència que no
s'havien fet mai amb anterioritat, són una
realitat tangible: Així el flamant aeroport,
per molt que a altres formacions
catalanistes els hi pesi, és ja un motor
econòmic en alça pel nostre territori.

Les diverses zones de reg de la comarca
han rebut una inversió important per la
construcció i millora dels seus regs; el
Segarra-Garrigues n'és el màxim exponent,
com també ho són els regs de Pinyana i de
Torres de Segre. Però cal destacar la
construcció del centre de tractament de
residus municipals i les depuradores de
Lleida, Torres de Segre, la Portella i Corbins.
També s'ha impulsat el suport a
l'electrificació de diverses zones rurals.
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Esquerra: una aposta
per la recuperació de la
memòria històrica 

La tasca que el Grup Municipal d'Esquerra
està duent a terme des del 2007 comença
a generar resultats. En són exemples la
futura residència de cent places per a la
gent gran entre la Bordeta i Cappont, idea
proposada per nosaltres, així com els
descomptes en els tributs per famílies
monoparentals, col•lectiu que no gaudia
de rebaixes, a diferència de les famílies
nombroses. El Centre Històric ha estat el
tema en què   més hem incidit des de

Lleida Ciutat

La modernització i
rehurbanització del Centre
Històric de Lleida ha estat
sempre una de les fites
d'Esquerra

La reforma del Mercat del Pla serà possible gràcies a la tasca feta pel grup municipal d'Esquerra

Fent memòrial'oposició. Hem aconseguit que la
Paeria creï una   borsa de locals
comercials i un paquet d'ajudes
econòmiques per a   aquells
emprenedors que vulguin obrir un
negoci. I,   finalment, les
bonificacions en l'IBI per a aquells
propietaris de pisos   buits que els
vulguin cedir a la borsa de lloguer
social, una mesura en la que volem
reduir la xifra de més de tres mil
habitatges   desocupats a Lleida.

Amb Esquerra a l'oposició
de la Paeria també hem
aconseguit fites importants

El grup municipal d'Esquerra a Lleida hem
estat els primers a denunciar el mal estat de
la part històrica del cementiri de Lleida, on
descansen els represaliats de la dictadura i
on també hi ha les despulles dels nens que
van morir en el bombardeig del Liceu
Escolar. Ho hem aconseguit, ja que es
dignificarà aquesta part. D'altra banda,
també vam presentar una moció per donar a
conèixer la bona tasca que va realitzar
l'escola del Liceu Escolar.

Candidata
d'Esquerra a la
Paeria

L'empremta del govern de la Generalitat a
Lleida ha estat més que evident en els
darrers anys. Només cal observar la inversió
que han suposat el Pla de Barri de la Mariola
i el del Centre Històric, (20 M euros), que
avui veiem materialitzats ja en equipaments
com el CAP de la Mariola; noves places,
com la de Cervantes o la Font dels Tritons, o
actuacions de caire social. Els plans de barri
han estat la punta de l'iceberg d'aquestes
actuacions provinents

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

ERC prop teu

MONTSE
BERGÉS I SAURA

de les diferents conselleries de la
Generalitat. La Conselleria de Cultura ha
impulsat el Consorci del Turó de la Seu
Vella, un organisme crucial per potenciar el
conjunt monumental del Turó de la Seu Vella
d'una manera integral, tant pel que fa a
obres de millora, com també a nous usos i
una gestió més moderna. La Conselleria de
Governació, entre el període 2008-2012 ha
invertit en diversos projectes urbanístics com
la nova avinguda Pearson, l'ampliació de la
Llar de Jubilats de la Bordeta o la imminent
reforma de les Basses d'Alpicat (8 M euros).
Gràcies a la Conselleria d'Innovació,
Universitats i Empresa s'ha dut a terme la
consolidació del Parc Científic i Tecnològic
de Lleida (PCiTAL), consolidant-se com una
font de coneixement a l'abast de la
comunitat científica. La Universitat de Lleida
(UdL) ha incrementat també la seva oferta
docent amb nous estudis compartits amb la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Atenció a les persones
En tota la legislatura s'han posat a disposició
de la Paeria 10 milions d'euros, que han
servit per dissenyar nous plans d'ajuda per a
les persones. Cultura, Comerç, Coneixement
i Persones són els eixos a través dels quals
el Govern ha contribuït d'una manera
transcendental per fer que Lleida devingui
una ciutat atractiva, cohesionada i potent.

ESQUERRA, AL TEU COSTAT
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Alhora de construir un país és important
organitzar-lo d'una manera que
administrativament sigui més eficient,
racional i proper al ciutadà. Això
s'aconseguirà amb la llei de Vegueries
que deixarà enrere una organització
antiquada. Amb la llei de Governs Locals
fem que els ajuntaments guanyin pes dins
del país. Però també hem creat
organismes de control que fiscalitzin els
ens públics com l'Oficina Antifrau.
L'impuls de la Llei de Consultes millora en
la democràcia participativa dels ciutadans

Esquerra: una força imprescindible i determinant

i ens dóna la possibilitat de decidir sobre
el futur de Catalunya. Per a ser
reconeguts arreu necessitem ésser
representats amb aspectes tant simbòlics
com les seleccions nacionals esportives,
on hem passat de 4 al 2003 a 20 el 2009,
o tant necessaris pels nostres
emprenedors exportadors, que creixen
cada dia, com les ambaixades a París,
Londres, Berlín o Nova York, i les oficines
en mercats emergents. La consolidació del
català és un fet evident, tot i la feina que
resta per fer; la llei del cinema

Construïm un estat propi

Esquerra Federació de Lleida
Telèfon 973.248.343
Fax 973.248.344
fedlleida@esquerra.org
http://fedlleida.esquerra.cat

... disculpeu les molèsties!

Esquerra Federació de Lleida

farà que el català estigui en igualtat de
condicions amb el castellà. Amb
l'aprovació de la llei d'Acollida farem que
els immigrants puguin tenir l'arrelament
coneixent la nostra llengua i augmentant la
cohesió social. també hem assolit el millor
acord de finançament mai vist per la
Generalitat, i hem rebaixat l'injust impost
de successions que eximirà del pagament
el 87% de la ciutadania. Perquè si amb un
14% dels vots hem pogut arribar fins aquí,
imagina't que podem arribar a fer si
augmentem la nostra representació.
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