
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, donant suport
a l'esport, les seves
instal.lacions i als usuaris

Les famílies que treballen
poden deixar als fills en
activitats extraescolars
gràcies a les noves
subvencions

Durant aquests set anys que Esquerra ha
format part del govern de la Generalitat,
s'ha invertit i donat suport a l'esport i les
seves instal·lacions esportives amb una
inversió al municipi de 800.000 euros, que
han servit, entre d'altres per renovar les
piscines municipals de Puigverd de Lleida.
La Generalitat ha invertit un total de
230.000 € per renovar les piscines
desprès de 40 anys. Aquestes han estat
re-inaugurades l'any 2009.

ERC prop teu

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Un poble sense escola no té futur, un poble
sense aigua no pot viure i un poble sense
associacions no té vida. ERC al govern ha
assegurat que Puigverd tingui escola, tingui
aigua i hi hagi associacions que facin
somriure a la gent. És per això que ERC a la
Generalitat ha garantit que tu, la teva família
i els teus veïns  puguin viure amb un serveis
de primer nivell. Imagina't doncs ara el que
tindríem en una Catalunya lliure que
recaptés els seus  propis impostos!

Puigverd de Lleida

La construcció de la primera llar d'infants pública municipal ha estat possible gràcies a Esquerra

Generalitat, que va  comptar amb una
Inversió de 247.000€. ERC també ha 
ampliat l'escola  fent-hi un menjador i
aportant més mestres i més  ordinadors.
En 8 anys l'escola ha passat de 70 alumnes
a 115 i la  Generalitat ha invertit més de
400.000€ en obres. També ERC ha invertit
en l'urbanització de carrers i en la millora
de l'aigua potable. S'han  destinat 200.000
€ en subvencions per urbanitzar els carrers
durant els  anys 2007 i 2009, aquests són
carrer Corts Catalanes, Alfés, Juneda , 
Corts Catalanes i Bàscula. També s'ha 
modernitzat els regadius i hem donat
ajuts als regants. S'han invertit més de
80.000€ en electrificació, neteja de pantans i
modernització del rec. ERC també ha
aportat subvencions a les entitats del
poble (més de 6000 euros). Joves,  Dones,
Jubilats, Espectacle de Sant Jordi i AMPA
han tingut subvencions  per organitzar
activitats culturals, esportives i excursions.
Aquestes  subvencions provenien dels
departaments d'ERC de Joventut, Cultura i 
Governació.
El govern també ha millorat internet  i la
telefonia. També hem donat ajuts de fins
al 90% a les famílies amb pocs ingressos
per pagar la matrícula a la Llar d'Infants i
menjador de  l'escola. Hem millorat els
preus i el servei d'autobusos cap a
Lleida. 

La generalitat també dóna suport
als ciutadans que fan esport. És per
això que a Puigverd de Lleida
s'estant construïnt nous vestidors,
bar i sala d'activitats a les piscines i
futbol. La Generalitat ha destinat
casi 600.000€ en subvencions per
aquestes obres, dutes a terme
durant aquest any i de les que se'n
beneficiaran el club de futbol,
escola de futbol i tots els veïns que
utilitzen les piscines o fan esport.

Esquerra: Per una
agència tributaria
catalana propia

Economia

Esquerra des del Govern hem ajudat a construir
un poble al servei de les persones

Amb Esquera al govern de la Generalitat
hem creat un nou embassament inaugurat
l'any 2007, que ha garantit unes reserves
per 2.000 habitants i el polígon industrial.
Finançat al 95% per la Generalitat. El
projecte va tenir una inversió de 436.000€. 
Hem creat i dut a terme el manteniment
de la Llar d'Infants de 30 places. La
primera llar d'infants   pública municipal que
ha educat a més de 100 nens i nenes en 4
anys i   finançada al 95% per la

XAVIER
SOLÉ I GASSET

Alcalde de
Puigverd de Lleida
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