
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
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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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Esquerra a la Generalitat

renovat tot l'enllumenat públic  de la
Ràpita i de Vallfogona, dotant els carrers
d'un sistema més  sostenible, sense
impacte pel que fa a la contaminació 
lumínica. El carrer Major de Vallfogona
compta també amb voreres noves,  que
faciliten el pas dels veïns. El manteniment
de la xarxa de camins  és molt important
en tots els municipis agraris, per això, el
proper  any 2011 efectuarem, amb una
inversió de 350.000 euros provinent del 
Govern, l'asfaltat de camins del terme
municipal per facilitar la  mobilitat. 

Construïnt una millor vila per a les persones

Però no només Vallfogona té un nou
centre cívic, sinó que també la  Codosa
compta, des d'aquesta legislatura, amb un
local adient per a  celebrar reunions i
actes públics. També el nucli de la Ràpita
tindrà un  equipament d'aquest tipus ben
aviat, una obra que també  gaudirà d'una
subvenció important per part de la
conselleria de  Governació. Des de
l'Ajuntament de Vallfogona també hem
posat en  marxa una potabilitzadora
d'aigua per millorar la qualitat d'aquest 
servei als tres nuclis de població i hem 

Vallfogona de Balaguer

Amb Esquerra al capdavant de
l'Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, i
des del Govern de la nació, hem estat
treballant durant els darrers anys per dotar
d'equipaments cívics tots els nuclis de
població del municipi. El setembre del
2008 vam inaugurar, de la mà del
conseller de Governació i Administracions
Públiques, el centre cívic i la llar de jubilats
de Vallfogona, unes obres que van rebre
una subvenció de prop de 300.000 euros
d'aquesta conselleria a través del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
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