
Amb la inauguració del dipòsit de reserva
d'aigua de la Vall del Llobregós construït pel
Consell Comarcal de la Segarra, que
disposa de 4.000 m3 de volum, s'assegura
l'abastament d'aigua a Guissona i als
municipis veïns. Aquesta obra, (624.000
euros) ha estat subvencionada pel Pla Únic
d'Obres i Serveis del Departament de
Governació, que en aquesta legislatura, ha
invertit a la comarca un total de 1,2 M € en
projectes d'abastament d'aigua.

Xavier
Casoliva i Pla

Esquerra: una aposta
pel Patrimoni cultural i
pel turisme de qualitat

Esquerra: una aposta
ferma pels ajuntaments
dels nostres municipis

Inauguració del dipòsit de 4.000 m3 que el Consell Comarcal ha construït ha Guissona

ERC, al govern del Consell
Comarcal de la Segarra,
ha millorat la qualitat i
l'abastament de l'aigua a
la comarca

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

L'Apunt

Esquerra: sempre apostant pels serveis de
proximitat i de qualitat per a les persones

Dins dels projectes més importants pel que
fa a la gestió de l'aigua a la Segarra, la nova
planta potabilitzadora de Ratera garanteix la
qualitat de l'aigua de l'abastament de la
xarxa de la Vall de Sió.
De les obres promogudes per Esquerra al
Govern de la Generalitat, cal destacar-ne
l'equipament social a Sant Guim de
Freixenet, (1,3 milions d'euros). Una de les
més importants prioritats d'Esquerra en el
temps que ha estat a govern ha estat
apostar per una educació de qualitat. En
aquest sentit, durant aquesta legislatura, el
Govern ha construït una nova escola, el
CEIP les Savines de Cervera amb una
inversió superior als 4 milions d'euros, s'han
dut a terme millores en diversos centres de
la comarca i s'ha obert una nova escola a
Guissona, el CEIP Ramon Estadella i
Torradeflot. En el marc del Pla Catalunya
Connecta, Esquerra des del govern ha
invertit un total de 2 milions d'euros per
facilitar l'accés de les noves tecnologies a la
Segarra. El Consell Comarcal de la Segarra
ha estat recentment guardonat amb el Premi
Catalunya Social, atorgat a l'administració
pública que lliura els millors serveis socials
de tot Catalunya. En l'àmbit de la Cultura, en
destaca l'èxit de l'Aula d'Extensió Cultural a
la Segarra, adreçada a majors de 55 anys i
que es realitza als municipis de Torà, Sant
Guim de Freixenet i Guissona.

S'ha incrementat en un 85% les ajudes per
inversions als ens locals i un 100% les
ajudes per les despeses ordinàries dels ens
locals. En relació al PUOSC Governació ha
destinat 17,3 M d'euros a la comarca de la
Segarra, suposant un increment del 85% en
relació al període 2004-2007. Així mateix, el
Fons de Cooperació Local ha suposat al
2010 un increment del 99% en relació al
2003, a diferència de l'aportació de l'estat
que ha disminuït substanciosament.

Municipalisme

President del
Consell Comarcal
de la Segarra

A Cervera s'ha rehabilitat l'església
de Sant Domènec (1 M d'euros), la
plaça del Consell Comarcal
(232.600 euros) i el carrer Manuel
Ibarra (118.400 euros). A Guissona
s'han invertit 600.000 euros en el
conjunt del parc arqueològic de
Iesso i el museu. També s'ha
impulsat la Ruta dels Castells del
Sió i el Centre d'Interpretació dels
Castell del Sió, a Concabella
(600.000 euros).

ERC al govern, ha apostat per la
rehabilitació integral dels centres històrics
de Cervera i Sant Guim de Freixenet i per
la restauració dels principals edificis
històrics segarrencs, com ara el Castell de
Montfalcó Murallat a les Oluges
i la Universitat de Cervera (4,1 M d'euros) i
la dels nuclis antics de Freixenet, la
Rabassa, la Tallada i Sant Domí a Sant
Guim (304.200 euros) i de la Torre
Vallferosa de Torà (218.500 euros).

La Segarra
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Amb Esquerra al Govern hem construït un Sant Guim de Freixenet millor

per aquesta raó creiem que toca
consolidar-los. Es moment de fer 
balanç de la feina feta i practicar
polítiques d'austeritat municipal. 
Cal doncs, que dotem els edificis
municipals de recursos per tal de 
poder desenvolupar-nos en tots els 
àmbits: salut, educació, oci, cultura 
i turisme, però racionalitzant el nivell
d'endeutament de la  Corporació.
Per últim feu-nos confiança el 28N
per continuar  en aquesta línia.

El ferrocarril: llavor del
naixement de Sant
Guim de Freixenet

Durant les últimes dues legislatures, les
inversions realitzades a Sant Guim, han
representat un conjunt important de
serveis i prestacions per la nostra
població. Hem obtingut una inversió per
càpita molt superior a les de municipis
semblant al nostres.  Ara estem ben
encarrilats per posicionar-nos com a punt
de referència a la Segarra. Actualment,
disposem d'infraestructures adients per
atendre els serveis de la població,

Per tal de potenciar el patrimoni paisatgístic i
cultural s'ha dissenyat un espai que ha de
recollir la història de Sant Guim, del seu
naixement fins a l'actualitat, incloent-hi un
museu del tren, que es la veritable llavor del
nostre municipi. El Centre d'Interpretació  ha
de ser un punt de trobada de tots els agents
implicats en el turisme santguimenc, per tal
d'impulsar una marca de qualitat del territori
que ens distingeixi de la resta de productes i
serveis de la comarca.

Sant Guim de Freixenet

Ferrocarril

PERE
SOLÉ I VENDRELL

altres que ajudaran a millorar la qualitat de
vida dels nostre avis, com és el Centre de
dia, poguessin fer-se realitat.
Esquerra  ha estat partícip d'aquesta
descentralització, fent evident una forma  de
fer política de proximitat a la població,
ajudant-los, més enllà de  les grans
polítiques de país, en trobar la solució adient
pels petits  contratemps quotidians.
Creiem que Sant Guim ha de seguir en
aquesta  mateixa línia d'actuació. Cal
inversió constant en infraestructures, en 
serveis, i en totes les necessitats que la
població demani, i per fer-ho  possible,
Esquerra ha de seguir sent decisiu.
Fruit d'aquestes línies  d'actuació, hem
pogut reemplaçar, amb una subvenció
l'enllumenat públic  de tots els nuclis
agregats, fent-lo més eficient i sostenible,
així com  millorar l'encant natural de totes
aquestes poblacions que formen el  nostre
municipi. Hem millorat també, el
clavegueram públic, tant a Sant Guim com
als nuclis agregats al municipi.
La pavimentació d'alguns carrers del
municipi també ha rebut una important
injecció econòmica de les institucions.
Tenim el convenciment que Esquerra tornar
à a fer valdre la seva força en el Govern de
la Generalitat, i que contribuirà a engrandir,
si es possible, les polítiques que tant han
afavorit a Sant Guim i a tots els municipis
del País.

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Alcalde de Sant
Guim de Freixenet

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

ERC prop teu

Si alguna cosa podem destacar del Govern
de la Generalitat durant aquest últims 8
anys, és, sense cap mena de dubte, la gran
inversió que ha realitzat en els petits pobles
com el nostre.
Sant Guim ha rebut aproximadament 4,5 M
€ durant les dues legislatures passades. És
tracta d'una inversió històrica en el nostre
municipi, i que ha permès que projectes tan
llargament reivindicats per la nostra
població, com el Local de Joves o,

Sant Guim ha rebut
aproximadament 4,5
milions d'euros durant
aquests set anys amb
Esquerra al Govern

Et vel eugiatem vel et
in ut dionsequi tie
delesectem gincinis
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