
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

VICENT
FONT I BERNAUS

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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Al camp de treball realitzat
el 2009 voluntaris d'arreu
han col•laborat en la
recuperació de la nostra
memòria històrica

ERC Prop Teu

JORDI
PLANES I AMIGÓ

Per concloure, volem agrair el gran suport
dels veïns i veïnes del municipi de Preixens,
que amb la seva col·laboració han fet
possible els èxits assolits aquests quatre
anys, i ens encoratgen a seguir treballant en
el dia a dia per millorar.Novament, volem
animar-vos a que ens doneu el vostre vot
per continuar essent la força que mou
Catalunya cap a la llibertat, i assolir la
majoria social que ens porti a l'alliberament
nacional.
Salut i República!
 

Independència
Amb Esquerra a Govern
serà possible organitzar un
referèndum vinculant

Esquerra des del Govern hem ajudat a construir
un millor municipi per a les persones

com la creació de dos parcs infantils als
nuclis de Preixens i Pradell  de Sió, la
finalització de la casa consistorial del
municipi i la  urbanització i enjardinament del
seu entorn o la millora i  condicionament de
la muralla del nucli de Les Ventoses.
Tot i això,  el que més satisfà al grup
municipal d'Esquerra de Preixens és la gran
dinamització de la vida social del  municipi,
amb la creació de l'Associació de Jovent
Preixens,  l'Associació de dones del nucli de
les Ventoses i l'Associació de  dones  del
nucli de Preixens.
En un curt període de temps, totes aquestes
iniciatives  han obtingut un gran èxit entre
els nostres ciutadans, amb nombroses
adhesions i la creació de  noves i múltiples
opcions de lleure i formació al nostre
municipi.
Alhora, també s'ha  fomentat la participació
ciutadana en les festes dels nuclis, amb els 
ja tradicionals sopars populars al nucli de
Preixens per la Festa Major o  Sant Joan,
que reuneixen al voltant de dos-cents
comensals.
També volem  remarcar el camp de treball
realitzat el 2009, on voluntaris vinguts de 
d'arreu del món han col•laborat en la
recuperació de la nostra memòria  històrica,
rehabilitant restes de búnquers i  trinxeres
de la Guerra  Civil que en un futur es
senyalitzaran per ésser visitades.

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

També ens agrada destacar, que
l'ajuntament de Preixens i els regidors de
tots els partits polítics que en formen part,
amb ERC i el nostre alcalde al capdavant,
van donar suport a la consulta sobre la
Independència organitzada per l'entitat
Preixens, Pradell i Les Ventoses
decideixen el dia 25 d'abril. Els
empadronats al municipi de Preixens, van
poder exercir el seu dret a vot en les urnes
habilitades en cadascun dels nuclis de

Preixens

Alcalde de
Preixens

Un cop arribats a la recta final de la
legislatura, des del grup d'ERC del municipi
de Preixens, que en les darreres eleccions
municipals va obtenir l'alcaldia del municipi, 
podem fer un balanç molt positiu de la feina
feta  i els objectius assolits, que ens donen
força i confiança per continuar amb la nostra
tasca. Ens agradaria fer-vos unes
pinzellades de les fites assolides per l'acció
de govern del municipi: en primer lloc,
voldríem destacar algunes infraestructures

El dret a decidir només
serà possible si
Esquerra és forta

Les entitats i associacions sempre han donat i donen vida al nostre municipi

població. Es va assolir una
participació del 40%, i el 80% dels
votants  es va mostrar favorables a
la independència de Catalunya. Des
d'aquí,  volem remarcar la feina feta
pels diputats de ERC al Parlament
de  Catalunya, amb grans encerts i
també amb alguns errors, però
sempre des  de la honestedat i la
voluntat de servei al país, sense
caure en casos  de corrupció com
d'altres partits.
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