
Esquerra aposta per la dignificació del patrimoni
cultural i la millora del turisme de la comarca

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Gràcies a Esquerra la comarca de l'Urgell està recuperant el seu patrimoni

Director de
Governació a
Lleida

Esquerra: apostant sempre
per una Educació digna i de
qualitat pels nostres fills

Municipalisme

El govern de la Generalitat ha invertit més d'
11 milions d'euros, en la preservació del
patrimoni cultural de la comarca de l'Urgell,
un patrimoni, que sumat a l'aposta que ha
fet el govern per potenciar el turisme a la
comarca, ha d'esdevenir un important  pol
d'atracció econòmica. Entre d'altres accions
destaquen les portades a terme a la Vall del
Corb, com els 100.000 euros invertits a
l'antic monestir de Santa Maria de Vallsanta
a Guimerà, les inversions destinades als

S'han incrementat en un 75%  les ajudes per
inversions als ens locals i un 116% les
ajudes per les despeses ordinàries dels ens
locals. En relació amb el PUOSC,
Governació ha destinat 14,2 M euros a la
comarca de l'Urgell, increment del 75% en
relació al període 2004-2007. Així mateix, el
Fons de Cooperació Local ha suposat al
2010 un increment del 116% en relació al
2003, a diferència de l'aportació de l'estat
que ha disminuït substanciosament.

Castells de Maldà i Ciutadilla amb 525.000
euros per cadascun.
També s'ha millorat el Castell de Guimerà
amb una inversió de 152.000 euros i s'ha
realitzat la restauració del castell de Verdú
amb un cost de 800.000 euros.
Amb Esquerra al govern de la Generalitat,
s'ha realitzat també la rehabilitació de l'espai
públic del nucli antic de la vila d'Agramunt,
amb un cost de 450.000 euros, així com
obres de restauració de la coberta i voltes de
l'església de Santa Maria d'Agramunt,
declarada monument nacional l'any 1931,
amb un pressupost de més de 160.000
euros.
El govern també ha prioritzat en la nova
convocatòria dels fons europeus del FEDER,
dos projectes a l'Urgell encarats als nostre
patrimoni, el nou Museu de la Fàbrica Trepat
de Tàrrega, amb una inversió d'1,5 milions
d'euros i la realització del Centre
d'Interpretació Lluís Companys del Tarròs
(Tornabous) amb una inversió de 950.000
euros.
En aquest mateix municipi, el Govern ha
declarat el Molí d'Espígol, com a Bé Cultural
d'Interès Nacional en la categoria de zona
arqueològica. També s'ha rehabilitat l'edifici
de la Garuta perquè s'utilitzi com a seu de la
biblioteca municipal i museu de Castellserà i
que ha comportat una inversió de més de
692.000 euros.

Tomàs
Pujol i Castells

La Generalitat ha invertit
100.000 euros en reformar
i reahabilitar l'antic
monestir de Santa Maria
de Vallsanta

L'apunt s'han dut a terme obres de millora
de l'Escola Montalbà de Preixana i
del CEIP Valeri Serra de Bellpuig (3
M d'euros) i l'adequació de l'IES Lo
Pla d'Urgell de Bellpuig i l'IES
Ribera del Sió d'Agramunt (6,2M
d'euros). S'ha construït una escola
bressol a Bellpuig, amb 94 noves
places (470.000 euros) i la Llar
d'infants Espigol de Tornabous i la
Llar Nins d'Agramunt amb 41 i 51
noves places (460.000 euros).

L'Urgell

El Govern de la Generalitat a invertit més
de 21 milions d'euros en la millora de
centres educatius. S'han endegat les
obres de construcció del CEIP Maria
Mercè Marçal (3,7 M d'euros). També ha
reformat integralment les dependències de
l'IES Manuel de Pedrolo engrandint-lo 700
m2 per escolaritzar fins a 440 alumnes
més (3,7 M  d'euros). S'ha millorat el CEIP
Àngel Guimerà reformant l'interior de
l'edifici més antic (3,5 M euros). També

Esquerra: una aposta
ferma pels ajuntaments
dels nostres municipis

 1 / 2



Durant aquesta legislatura s' han realitzat
a Tàrrega actuacions importants  per part
del  departament de Governació i
Administracions Públiques (GAP). La més
significativa per la seva dimensió humana
és, sense dubte, la constitució de l' Entitat
Municipal Descentralitzada del Talladell,
que permetrà  a aquest nucli  recuperar
competències de gestió en aquells àmbits
més propers al dia a dia de la població.
D'altra banda Tàrrega ha tingut una

Amb Esquerra al Govern
de la Generalitat s'han
millorat amb escreix els
centres educatius de la
nostra ciutat

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

ERC prop teu

Tàrrega

Tinent alcalde de
Tàrrega

Esquerra amb la
memòria històrica,
identitat i urbanisme

Esquerra: una aposta pels serveis de proximitat
i de qualitat envers les persones

El passat mes d'octubre la generalitat
donava a conèixer, les actuacions que es
finançarien amb l'1 % cultural del Segarra -
Garrigues, entre elles la reforma de la
fàbrica Trepat, amb una subvenció de dos
milions d'euros. Aquesta aportació del
govern de Catalunya es suma a altres
aportacions com els més de 800.000 € del
FEDER, i que faran que s'hi puguin invertir
uns 5 milions d'euros, dels quals
l'Ajuntament només n'aportarà 300.000.

JORDI
RAMON I TORRES

Esquerra i el Departament
de Governació: una gran
aposta per Tàrrega

Durant aquestes dues darreres legislatures,
esquerra ha tingut la responsabilitat
d'assumir una important tasca de govern a
Catalunya. I ho ha fet amb la voluntat de
millorar aquells serveis de proximitat envers
la ciutadania. Amb Esquerra al Govern,
durant aquest període s'han millorat amb
escreix els centres educatius de la nostra
ciutat, amb la posada en funcionament de la
nova llar d'infants municipal El Niu,
incrementant les subvencions, tant per

Durant aquesta lesgislatura ha entrat en funcionament l'escola Maria Mercè Marçal

plaça creada com pel seu  manteniment;
amb la construcció de la tercera escola
pública d'infantil i  primària, l'escola Maria
Merce Marçal amb una inversió de 3,7
milions  €; amb la reforma i l'ampliació de
l'escola Àngel Guimerà (3,5 milions €); i amb
la reforma de les dependències de  l'institut
Manuel de Pedrolo, per adaptar-lo a les
noves necessitats (3,7 milions €). També
durant aquest període s'ha  posat en
funcionament l'Escola Oficial d'Idiomes, una
escola que ha  quedat consolidada tant pel
que fa a cursos com el número d'alumnes.
La  zona esportiva ha incrementat els seus
equipaments,  entre altres les instal.lacions
de la piscina d'estiu o el nou camp de  futbol.
Així mateix des de la Secretaria d' Acció
Ciutadana   s' ha  concedit una subvenció de
98.000€ repartits en 3 anualitats a fi d' 
implementar un Pla de Desenvolupament
Comunitari amb l' objectiu de  millorar la
cohesió social del municipi.
També des de la Generalitat amb les
aportacions  de l'1 % cultural del Segarra -
Garrigues, es reformarà la Fàbrica  Trepat
que a més del potencial patrimonial que
representa, ha   d'esdevenir un pol d'atracció
econòmica per a la nostra ciutat, com ho  
serà també el nou centre penitenciari Els
Plans, que la   Generalitat començarà a
construir aquest mateix any, millorant
l'expectativa d'ocupació a la nostra ciutat.

aportació al Pla Únic d'Obres i 
Serveis (PUOSC) per part del GAP
de 1.585.000€. Des de la Secretaria
de  Telecomunicacions i Societat de
la Informació (STSI) s' han fet 
inversions per valor de 714.000€ en
infraestructures i equips de 
telefonia mòbil, banda ampla i TDT.
Actualment s' està executant el 
desplegament de la fibra òptica als
polígons de Llevant i la Canaleta 
(450.000€ ).

Patrimoni
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