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

ESQUERRA, AL TEU COSTAT

Patrimoni
La consolidació del
Parc Arqueològic, una
aposta d'Esquerra

Alcalde de
Guissona

El nou ajuntament, més
accessible i funcional al
servei de la ciutadania

JOSEP COSCONERA
I CARABASSA

ERC prop teu

Guissona

El Patronat Arqueològic de Guissona amb
l'ajut del FEDER, ha pogut adequar la planta
baixa de la Fassina per a instal•lar-hi el
Museu, arranjar l'entrada del parc
arqueològic i crear un itinerari per les restes
de la ciutat romana de Iesso. Aquest
projecte, es veurà complementat amb l'ajut
provinent de l'1 % cultural de les obres del
Canal Segarra-Garrigues, que amb la
dotació de 200.000 € es posarà en marxa un
centre d'acollida als visitants.

La nova biblioteca, inaugurada el passat
setembre pel conseller Joan Manuel
Tresserras, situada a l'antic i històric edifici
de la Casa de Cultura,  ha incorporat els dos
edificis veïns resultant una superfície total de
800 m2. El cost total de les obres,
1.124.700,44 euros, ha estat finançat per la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Guissona i l'Administració de l'Estat. Aquest
nou equipament cultural, constituït per dues
plantes, inclou, entre d'altres, l'àrea de
música i cinema, zona infantil amb un petit
pati o una sala polivalent, compta amb
diversos serveis, com el de reprografia,
accés públic a internet, o zona Wi-fi, i un
fons total de 15.452 documents. La
remodelació de l'Ajuntament de Guissona ha
comptat amb el finançament d'un 65% per
part del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC)
del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya i del finançament rebut des del
Pla d'Inversions Locals de la Diputació de
Lleida, amb un pressupost total d'1.119.000
euros. Pel que fa a l'Ateneu, ja s'han
executat les dues primeres fases del
projecte, i properament s'iniciarà la tercera
fase amb un pressupost d'uns 200.000€ que
seran finançats pel  Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
Amb aquesta tercera fase, s'assolirà el
tancament de tota l'estructura externa de
l'edifici.

La nova biblioteca compta
amb diversos  serveis
com accés públic a
internet i zona Wi-fi

Amb Esquerra al capdavant de l'Ajuntament
de Guissona, s'ha treballat de valent per a
dotar la vila amb els millors equipaments i
per a donar els màxims estàndards a la
cultura. Les inversions a la zona esportiva, la
reforma i ampliació de la biblioteca Eduard
Camps i Cava, l'arranjament d'alguns carrers
del nucli antic i l'avinguda 11 de setembre,
tasques de millora de  diversos trams del
clavegueram, la remodelació de
l'Ajuntament, o les obres de remodelació de
l'Ateneu, en són bons exemples.

La reforma de l'Ajuntament ha estat possible gràcies a les subvencions de la Generalitat

A Esquerra, sempre hem cregut que
l'administració ha d'estar a prop dels
ciutadans, per a poder donar-los els
serveis adequats. És aquest, un dels
motius que ha esperonat la remodelació
de l'edifici de l'Ajuntament, que ha permès
el buidatge total de l'edifici antic per a
aconseguir guanyar una planta i molta
més funcionalitat. L'edifici nou consta ara
de tres plantes de 150 metres quadrats
cadascuna i amb la redistribució

dels espais s'ha assolit més
seguretat, confort, accessibilitat i 
estalvi energètic. La inauguració de
l'edifici, fou a càrrec del  conseller
Jordi Ausàs i l'alcalde de Guissona,
Josep Cosconera, en un  acte en el
que participaren també el president
de la Diputació de  Lleida, Jaume
Gilabert, el delegat del Govern a 
Lleida, Miquel Pueyo i el president
del consell comarcal de la Segarra, 
Xavier Casoliva, entre d'altres.
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