
L'Apunt

Esquerra: Una aposta pels serveis de proximitat
i de qualitat envers la els pobles i la ciutadania

Amb Esquerra al capdavant del Govern
s'han realitzat, per exemple, obres
d'ampliació a la residència ‘Llar Terres de
Ponent' de Mollerussa, amb una inversió de
gairebé 1 milió d'euros.
S'ha construït una nova residència per a la
gent gran a Vilanova de Bellpuig que
suposarà aviat la creació de 53 places de
residència i 14 de centre de dia. I, s'han
construït pisos tutelats de l'Associació
ACUDAM a Mollerussa amb una inversió de
130.000 euros. Una de les accions priorit
àries del Govern de la Generalitat ha estat
l'impuls de les polítiques en favor de les
dones, introduint la perspectiva de gènere
en totes les polítiques socials. Així, s'ha
creat un Servei d'Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) a la comarca del Pla d'Urgell.
Hem treballat per fer possible una educació
universal i de qualitat pel nostre país. Per
això gràcies a una Esquerra forta, hem creat
369 noves places de Llar d'Infants a la
comarca (entre els municipis de Palau
d'Anglesola, Ivars d'Urgell, Linyola, Bellvís,
Sidamon, Barbens i Mollerussa), amb una
inversió de gairebé 2 milions d'euros. El
Govern també ha ampliat les escoles de
Linyola i de Golmés, ha adequat les de
Miralcamp i Vilanova de Bellpuig i ha invertit
en l'escola Mollerussa IV i també en l'IES
Agrària l'Urgell.

Esquerra amb la
preservació i la
potenciació cultural
 

El Pla d'Urgell

En aquesta legislatura, Governació ha
finançat 71 actuacions a la nostra comarca
amb 11,5 milions d'euros, cosa que
suposa un increment del 222% respecte a
la legislatura 1999-2003 liderada per CiU.
Els fons de cooperació local pels
Ajuntaments s'ha incrementat un 160%
respecte al 2003. I per primera vegada a
la història, el Pla d'Urgell s'han beneficiat
d'ajudes europees per al
desenvolupament local i urbà, i del

Esquerra al Govern de la Generalitat aposta
pels serveis de proximitat i de qualitat envers
els municipis i la seva ciutadania, i sobretot,
per enfortir l'Estat del Benestar, per això s'ha
donat ple suport a la creació i al
manteniment dels programes i dels
equipaments socials. Destaquen les
inversions en salut com la construcció de
nous consultoris mèdics a Vallverd i a
Torregrossa, que han suposat una inversió
global de 570.000 euros.

La cosntrucció de l'Arxiu Comarcal ha estat possible gràcies a que ERC forma part del Govern

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

La cultura és desenvolupament,  per això
hem construït un nou Arxiu Comarcal del Pla
d'Urgell (1,8 M euros). També s'ha apostat
per equipar els municipis de sales
polivalents per a usos culturals, esportius i
cívics: s'han atorgat  798.000 € pel pavelló
poliesportiu d'Ivars d'Urgell i a Miralcamp
s'han adequat els vestidors (276.800 €). Ben
aviat serà una realitat la nova Plaça Bisbe
Coll d'Ivars d'Urgell i la rehabilitació del
Castell Templer de Barbens (464.000 €).
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Patrimoni

Amb una Esquerra forta al
Govern de la Generalitat
s'han construït 369 noves
places de Llar d'Infants a
la comarca del Pla d'Urgell

Cap del Gabinet
del Delegat del
Govern a Lleida

programa Viure al Poble (1,3 M
d'euros). Això permetrà realitzar una
incubadora d'empreses d'innovació
a   Bell-lloc i el Centre
d'Interpretació Ambiental de l'Estany
d'Ivars-Vila•sana. Amb ERC a
Govern s'ha   impulsat projectes
com l'edifici Cal Formiguera de
Linyola, (700.000 €), el Casal
Cultural Sebatià Serrano de Bellvís, 
(500.000 €) o la planta
potabilitzadora de   Miralcamp,
(438.947 €).

Esquerra: Sempre donant
suport al món local per
vertebrar el territori
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Durant aquests set anys, el Govern ha estat més que mai al costat dels municipis

Esquerra, un projecte municipalista, garantia
de suport i col•laboració amb el món local

Torregrossa

ha treballat en la direcció del suport als
municipis ha estat el de  Governació, liderat
per Esquerra. A través del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya, PUOSC, durant el
període 2008-2012, s'inverteixen  més de
650.000 euros per desenvolupar actuacions
com la urbanització  dels carrers Joan Blanc
i Vencilló, o les millores en el carrer de 
Lleida. Per altra banda, els fons de
cooperació locals, que són els  diners de
lliure disposició que reben els ens locals,
també han notat un  increment més que
considerable. A l'any 2003, Torregrossa
rebia al  voltant dels 14.000 euros en
aquests fons. Amb Esquerra al Govern i al 
front de Governació, Torregrossa ha rebut
un augment progressiu  d'aquests recursos i
a l'any 2010 rebrà fins a 81.961,81 euros.
Això  suposa un increment del 471% en els
últims 7 anys.
Així mateix, Torregrossa ha vist com es
milloraven infraestructures  com la carretera
LV-2001 entre Mollerussa i Juneda, i també
el camí de  Torregrossa a Puiggrós.
I entre moltes altres actuacions, des de la 
Secretaria de Joventut s'ha invertit més de
112.000 en aquests últims  quatre anys en
activitats, espais i entitats per tal de donar
suport a  l'associacionisme i a la participació
del jovent del nostre municipi.  Gràcies a
aquest suport, s'ha fet possible l'arranjament
del local de  joves Assorgerrot, i s'ha pogut
disposar d'una tècnica de joventut.

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Esquerra, gent valenta per
continuar avançant cap a
la llibertat nacional

Esquerra Republicana de Catalunya al
Govern de la Generalitat ha fet una aposta
clara i decidida per la col•laboració i la
cooperació amb els municipis, els quals són
l'administració més propera dels ciutadans i
la que presta més serveis de proximitat.
Esquerra al Govern ha tingut una obsessió:
treballar per vertebrar el país i equilibrar el
territori, i per això el suport al món local, ha
estat, i és, una de les prioritats. En aquesta
línia, un dels departaments que més

Esquerra ha liderat les polítiques socials del
país en aquests anys. Pel grup d'ERC de
Torregrossa l'àmbit social ha estat també
una de les prioritats.
Sempre hem defensat la necessitat d'una
residència, i per això ens hem mogut, hem
parlat i hem estès la mà per col•laborar.
Malgrat tot, això encara no ha estat possible.
Nosaltres persistirem i seguirem apostant
sempre per donar resposta a les necessitats
de la ciutadania.

ERC prop teu
Esquerra, una aposta
en defensa de les
polítiques socials

Serveis Socialspel comerç de proximitat, des del
blindatge del català, o des de la 
garantia dels serveis socials per
tothom, hem treballat per construir
un  país cohesionat, equilibrat,
modern i ambiciós.  Avui Catalunya
pot optar per  seguir per la via
autonomista, o per la via de la
llibertat i del dret a  decidir. Ara és
l'hora de saltar el mur. Si Esquerra
és forta,  Catalunya també serà més
forta, més social i més lliure.

Candidata
d'Esquerra al
Parlament

En aquestes eleccions al Parlament tinc
l'honor de formar part de la candidatura
d'ERC, un projecte que és l'eina més útil
per poder acomplir les aspiracions d'una
Catalunya lliure, pròspera, equilibrada i
social. La gent valenta d'Esquerra ha
sabut liderar aquest país cap a una nova
etapa. Des de la proximitat, des del suport
al món local, des de l'impuls a les noves
tecnologies, des del treball per
l'emancipació juvenil, des de l'aposta

Des de Governació s'ha
invertit més de 650.000
euros a Torregrossa a
través del PUOSC

MARTA
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