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Súria es projecta cap al futur

Per servir-te

Casa de la Vila - Carrer dErnest Solvay, 13 - 08260 Súria - a/e: suria@diba.es
Informació i oficina general ..................................... 938 682 800
Fax oficina general .................................................................... 938 682 931
Oficina dInformació, OMI

Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dimarts, dimecres i divendres, de 16 a 18.30 h

Oficina general

Dilluns a divendres, 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h, excepte juliol i agost

Policia Local .............................................................. 938 696 400
Servei permanent les 24 hores del dia

Serveis dUrbanisme ................................................................ 938 682 938
Dilluns a divendres, 11 a 14 h
Dilluns, de 18 a 19 h
Serveis de promoció econòmica ............................................... 938 682 933
Dilluns a divendres, 8 a 15.30 h
Jutjat de Pau - Registre Civil..................................................... 938 682 932
Dilluns a divendres, 13 a 14.30 h
Ràdio Súria ............................................................................... 938 682 934
C. Tarragona, 17, 1a planta

Escola Municipal de Música ....................................................... 938 682 937
C. Tarragona, 17, 2a planta

Biblioteca Popular .................................................................... 938 695 244
C. Tarragona, 15, planta baixa

Punt dInformació Juvenil Mig Món .......................................... 938 682 091
Llar dinfants Petit Estel ............................................................. 938 695 101
Cra. Balsareny, 25-27

Deixalleria ................................................................................. 938 682 829
Km. 13, 1 cra. C-1410, accés per estació Ferrocarrils

LA TORRE
BUTLLETÍ DINFORMACIÓ MUNICIPAL

El butlletí LA TORRE es distribueix gratuïtament
a tots els domicilis de la població. Qualsevol persona que per alguna causa no el rebi pot dirigir-se
a l’OMI, on també es facilitarà.
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EDITORIAL

Reflexió i responsabilitat
Aquest número de "La Torre"
que teniu a les mans és el darrer
dels butlletins d'aquest mandat
municipal. Hi trobareu informació
de les darreres novetats del
municipi i d'algunes de les realitzacions que s'han fet i s'estan fent des
de l'Ajuntament; també el balanç
del mandat que fan els grups del
govern i de l'oposició.
Podeu observar que aquests darrers quatre anys han estat un
període fructífer per a Súria. S'han
fet coses importants. Algunes de
petites i properes al ciutadà i altres
de més magnitud i igualment útils i
necessàries. S'han millorat i implantat serveis i s'ha posat atenció i
cura a favor de tots aquells ciutadans que estan en situacions desfavorables. També s'ha projectat i
s'han posat fonaments d'instal·laci-

ons i d'idees que milloraran encara
més Súria, en els propers temps.
El treball realitzat que aquí es
presenta és mèrit de tots. De l'ajuntament, però també dels ciutadans i
ciutadanes, de les empreses i comerços, i de les entitats i dels
col·lectius de tot Súria. El govern
municipal -i més particularment
aquesta alcaldia- agraeix a tothom
l'esperit de col·laboració ciutadana
que ha trobat durant tot el mandat.
És hora d'aturar-nos un moment
per al nostre balanç particular, el de
cada surienc i cada surienca, un
moment de reflexió per veure com
avança la nostra vila i quina feina
hem fet o hem deixat de fer els que
ens encarreguem d'administrar-la.
Després vindrà la decisió, la decisió
responsable, de renovar o no les
confiances, d'elegir qui volem que
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ens representi.
Aquesta és la sort de viure en
una societat democràtica. I en un
moment en què molts dels valors de
la llibertat i la convivència s'estan
qüestionant, quan s'ha subvertit fins
i tot el pacte i la llei internacional,
ara més que mai és quan hem de fer
valer la força de la democràcia, la
capacitat de decidir amb el nostre
vot.
També des dels ajuntaments, des
de viles mitjanes com Súria, podem
contribuir a una societat millor i
més justa. Començant per casa nostra però amb els ulls oberts i el cor
solidari a un món que volem en pau
i harmonia.
ANTONI JULIÁN I RIBERA
L’alcalde de Súria

QUALITAT DE VIDA

Tres pistes i un gimnàs al renovat
pavelló poliesportiu

A la foto superior, obres de construcció del nou pavelló. Les dues fotografies inferiors són imatges
virtuals de quin serà el resultat

Un dels objectius més importants de
l'equip de govern del present mandat
s'està fent realitat: el nou pavelló poliesportiu. Les antigues installacions, amb
més de trenta anys de vida, s'havien convertit en totalment obsoletes i, ben aviat,
Súria estarà en disposició d'oferir un
equipament que constarà de tres pistes
poliesportives, en les quals es podran
portar a terme activitats esportives de
forma simultània. En el mateix complex
s'ha previst la construcció d'un gimnàs
en un espai de 142 metres quadrats.
Si les obres continuen al ritme previst, la propera tardor el conjunt de la
població podrà comprovar personalment
les característiques del renovat pavelló,
on també s'hauran eliminat les barreres
arquitectòniques i s'haurà instal·lat calefacció. A més a més, urbanísticament tot
el sector més immediat al pavelló experimentarà un canvi notable. El cost de les
obres és superior a 1,7 milions d'euros
(uns 296 milions de pessetes),
finançades per l’Ajuntament i la
Diputació.

Política esportiva
al servei de les
entitats
La política esportiva que ha
portat a terme l'equip de govern
ha estat centrada -a banda del nou
pavelló i la reforma de les pistes
de tennis- en el suport a les entitat esportives i l'activitat d'esport
de base als centres d'ensenyament
infantil i primari. La rica vida
associativa de Súria fa que
l'Ajuntament tingui clar que són
les entitats les que lideren iniciatives i fomenten la pràctica de
l'esport de base.
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LA NOSTRA VILA

La carretera, camí de
convertir-se en passeig

A dalt, senyalització de pas de vianants, al punt més cèntric
de Súria i nova senyalització informativa. A baix, senyalització de zones blaves prop del Pla de la Font

Amb la inauguració de la variant, l'estiu del 2000, el nucli urbà
de Súria està experimentant un
canvi progressiu. L'antiga travessia urbana de la carretera ha d'esdevenir a mig termini un espai
agradable de passeig. De
moment, l'Ajuntament està portant a terme petites actuacions
amb la vocació de crear nous
hàbits, especialment per als conductors de vehicles. En aquest
sentit, en algun tram de vorera ja
s'han col·locat pilones i jardineres
per aconseguir que els vehicles no
es mengin l'espai per a vianants.
La nova realitat que genera la
variant ha obligat a repensar
alguns aspectes relacionats amb
el trànsit urbà. Ole Thorson, un
dels consultors més importants de
l'estat, ha elaborat un pla de circulació urbà que s'aplicarà de
mica en mica.
De moment, hi ha hagut can-
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vis significatius en la circulació
dels barris de Santa Maria,
Salipota, Joncarets i, en menor
mesura, al centre urbà.
Des de l'1 d'abril, Súria compta amb 60 places de zona blava
gratuïta al centre urbà per tal d'aconseguir que hi hagi més rotació
de vehicles i sigui més fàcil poder
estacionar a la zona comercial.
També, des de la passada tardor, a
banda de la reordenació circulatòria s’han marcat al terra, de
forma clara, els espais reservats a
aparcament de vehicles. D’aquesta manera, millora la disciplina
viària.
Recentment, s'ha fixat una nova senyalització informativa vertical que serà de gran utilitat per
als visitants, amb un disseny
vistós i modern i amb una indicació nova: el nom de la majoria
dels barris de Súria. S’han col·locat 50 bàculs amb 155 plaques.

LA NOSTRA VILA

Millora al barri
de Bellavista

Sant Jaume, plaça i
carrers més segurs

El sector del barri Bellavista
va reduint les seves mancances
urbanístiques. En el darrer mandat municipal ha estrenat la
urbanització d'una petita plaça i
s'ha fet una vorera des de la
plaça Bellavista fins al final de
les cases, al cantó esquerra de la
carretera de Castelladral, amb
nou enllumenat, mobiliari urbà i
arbres. Aquesta darrera obra ha
suposat una inversió de 82.000
euros (uns 13,5 milions pessetes).

33 façanes
rehabilitades
Un total de 33 façanes de
cases de Súria han vist el seu
arranjament en els darrers dos
anys. La majoria són cases del
centre de la vila, de Sant Jaume
i de Salipota. N'hi ha alguna
també del Poble Vell, de
Bellavista i de Joncarets.
Totes aquests façanes s'han
acollit a la campanya 'Millorem
les nostres façanes', que va
engegar-se des de l'ajuntament.

Vorera al barri
del Fusteret
Una nova vorera uneix el
nucli urbà i el barri del Fusteret
des de finals del 2000. Es tracta d’un pas de vianants d’un
quilòmetre de longitud.

L'actuació municipal al barri de
Sant Jaume s'ha concretat en tres actuacions orientades a millorar l'espai públic i també l'accessibilitat i seguretat.
La urbanització de la plaça de Sant
Jaume ha permès gaudir de l'espai urbà
de qualitat en una zona força degradada,
que cal anar rehabilitant progressivament.
Les millores en el paviment i traça
del revolt del carrer de Sant Sebastià
han permès tenir una connexió més
fàcil amb el Poble Vell.
Finalment s'ha sanejat la costa que
dóna sobre el carrer de Sant Jaume,
conduint aigües i reforçant la xarxa
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metàl·lica protectora a fi d'evitar
despreniments i riscos de danys.
L'operació s'ha completat amb el
desmunt de barraques, l'eixamplament
del carrer de Sant Jaume i la coronació
d'un mur de contenció.
La inversió feta en aquesta última
obra puja a 156.000 euros (uns 26 milions de pessetes), finançats al 50 % per
la Generalitat i l'Ajuntament.
Aquesta actuació completa una
intervenció feta durant la legislatura
anterior, ja amb l'objectiu de donar
seguretat a les costes de Sant Jaume,
sota el Poble Vell.

LA NOSTRA VILA

Joncarets, un barri renovat
El conjunt de treballs que s'han portat a terme, tant al passeig d'accés, com
al propi barri, han convertit els Joncarets
en un espai residencial amb una alta
qualitat de vida. Enrere queden els
dèficits propis d'una urbanització de
principis dels setanta. Malgrat el retard
que hi ha hagut en l'execució de les
obres, ara ja estan acabades. En aquesta
fase, s'ha urbanitzat un tram de 340
metres que uneix la major part de la
zona residencial del barri, s'han canalitzat les aigües pluvials, s'ha refet la
xarxa de clavegueram, s'ha canalitzat el
torrent, s'han fet voreres i s'han reasfaltat els carrers. En conjunt, tot l'accés i el
barri han quedat molt més endreçats.
Les obres també han comportat la
col·locació de mobiliari urbà, nou enllumenat i nou arbrat. La inversió feta puja
a més de 680.000 euros (més de 113
milions de pessetes).

Guanyem un important carrer
amb la cobertura del canal

Les obres de cobertura del canal Abadal permetran guanyar un
important vial al nucli urbà. Una vegada enllestits els treballs, el proper mes de maig, aquest carrer es podria convertir en el futur en una via
de circumval·lació alternativa a una de les direccions d'un tram de la carretera principal. La inversió serà de més de 270.000 euros (al voltant de
45 milions de pessetes). Es compta amb un ajut de la Generalitat de
116.000 euros (uns 19 milions de pessetes).
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Nova capa d’asfalt a
6 kms de carrers
En el darrer any (una primera tongada al maig de 2002, i una segona, al
març de 2003), l'equip de govern ha
decidit asfaltar un bon grup de carrers de
la majoria dels barris del municipi. La
primera actuació va anar directament
relacionada a la reparació dels danys a la
via pública que havia ocasionat la
important nevada i posteriors gelades
del desembre de 2001. Va ser el torn dels
carrers de Santa Maria, de l'accés al
Poble Vell per cal Cendra, la plaça de
l'Oliver, la carretera de Sant Salvador,
d'alguns punts de Salipota, del carrer
Riera d'Hortons a Cal Trist, i d'una intervenció a fons en diferents trams de vials
malmesos al centre del nucli urbà. La
segona intervenció d'asfaltats més
recents ha beneficiat especialment els
carrers de Joncarets, la carretera de la
Mina, el camí d'accés a Vallflorida i la
perllongació
de
l'avinguda
de
l'Ajuntament. En total ha estat una
inversió de prop de 200.000 euros (més
de 30 milions de pessetes).

PER UN FUTUR MÉS NET

L’ús de la deixalleria, en alça
En poc més de dos anys de vida,
l’evolució de la deixalleria de Súria
demostra que hi ha una nova sensibilitat al
voltant de la gestió de residus. Durant el
primer any, d'ençà el desembre del 2000,
1.600 usuaris es van apropar a les noves
instal·lacions per a deixar-hi tot tipus
d'estris que són susceptibles de reciclar o
que podrien contaminar el medi. Al cap de
dos anys, el nombre de persones que
havien fet ús de la deixalleria ja era de
2.200. Aquest equipament, que és obert de
dimarts a diumenge, el gestiona Ampans.
Pel que fa al servei de la recollida
selectiva pels carrers de Súria ha millorat
en qualitat i freqüència. Ara ja és poc
habitual veure acumulació de residus al
voltant dels diferents contenidors. Quant al
servei de neteja urbana, l'Ajuntament ha
incorporat una persona i més mitjans
mecànics per augmentar-ne l'eficàcia.

Un de cada cinc veïns de Súria
utilitza la deixalleria
Un de cada cinc habitants de
Súria utilitza amb certa freqüència el
servei de la deixalleria. Les dades que
es desprenen de l'estudi fet durant
l'any passat posen de manifest la utilitat i importància del nou equipament que, en un sol any, va rebre l'aportació d'un total de 600 tones en
materials i residus diversos. Un 70%
de tot el material que va anar a la
deixalleria de Súria durant el 2002
s'ha pogut reciclar, mentre que el
30% restant ha passat a tractaments
especials o a l'abocador comarcal.
Per quilos, les aportacions més
importants han estat les de runes (288
tones), que es trituren i es converteixen en sorres i àrids; residus verds
(33,5 tones), dels quals es fa compost
per als camps; ferralla i metalls (30,9
tones), que es fonen per a fabricar
nou ferro; fustes (18,2 tones), que
esdevenen conglomerat de fusta;
paper i cartró (13 tones) que es converteix en paper reciclat, etc.

La venda de tot el material per
reciclar ha suposat un ingrés per a
l'Ajuntament de 1.800 euros (300.000
pessetes), mentre que el conjunt de
despeses que genera el servei és de
34.000 euros (6,4 milions de pessetes). Aquesta càrrega econòmica
l'eixuga l'Ajuntament a través de l'impost municipal de recollida de deixalles.

L’antic abocador
Una interessant feina de restauració del medi es pot constatar a la
zona de la Vall Seca que durant un
quart de segle havia acollit runes,
materials diversos i deixalles. Gràcies
a l’actuació que ha portat a terme la
Junta de Residus, allà on hi havia
l’abocador podem veure un talús ben
acondiciat amb vegetació. Aquest abocador va deixar de tenir sentit en el
moment en què es va estrenar l’actual
deixalleria.

El transportador
HORARI
(abril-octubre)
Matí de 10 a 2
dimarts, dijous, dissabte i diumenge
Tarda de 4 a 8
dimecres, divendres i dissabte
Informació:
93 868 28 29
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En renovar-se la cinta transportadora del pou IV de la mina, que travessa el bosc del Pla de Reguant, s’ha
fet amb un disseny més integrat en
aquest espai natural.

Barraques eliminades
Els antics galliners i barraques de
la zona de sota Salipota van ser eliminades per endreçar definitivament
aquest sector.

PER UN FUTUR MÉS NET

Endrecem els marges del riu
El riu Cardener, al seu pas pel nostre
nucli urbà, millorarà el seu aspecte gràcies a la intervenció que s'ha començat a
portar a terme en el marc del programa
comarcal Riu Verd. Els treballs afecten
ambdós marges del riu, des de la Fàbrica
Vella fins darrere la plaça de Sant Joan.
És previst que es regenerin talussos,
que es desbrossin els marges i que es
col·loqui mobiliari urbà per fer possible
i agradable passar una estona de lleure al
costat del riu. En aquesta línia, darrera la
plaça de Sant Joan s'obrirà un camí que
serà la perllongació del que hi ha a la
part posterior del pavelló i la piscina.
El marge del riu també s'ha millorat
amb la construcció d'una mota de protecció per evitar la seva erosió a la zona
aigües avall del pont de Salipota, a la
dreta, sota un tram del carrer de Pompeu
Fabra. També, en aquesta mateixa línia
va endreçar-se el camí paral·lel al riu,
des de la plaça de Sant Joan fins a l'alçada de la palanca de Reguant, amb la
col·locació de mobiliari i plantació d'arbres.
El riu Cardener també ha estat protagonista del Projecte Rius, pel qual els
alumnes de les tres escoles de primària i
diverses entitats de la població han treballat per augmentar la sensibilització i
el coneixement d’aquest espai.

SALUT

CIVISME

Autocontrol dels aliments
als menjadors escolars

Els gossos, ‘amics’ de Súria
Una campanya de l’Ajuntament
de Súria demana el màxim de
responsabilitat i civisme als propietaris de gossos. Sota el lema “Ells
també són amics de Súria” es vol
aconseguir el màxim control sobre el
gos, tant pel que fa a la problemàtica dels excrements, com des del
punt de vista sanitari.
En el tríptic municipal es demana que el gos porti un microxip,
que tingui la cartilla sanitària i que
estigui censat a l’Ajuntament.

Una de les preocupacions del consistori de Súria és
aconseguir uns alts nivells de control sobre qualsevol
aspecte que pugui incidir sobre la salut pública. Tenint en
compte que l’Ajuntament té competències sobre les escoles,
ha posat en marxa una línia de treball als menjadors dels
diferents centres per tal que es portin a terme tots els protocols necessaris per a garantir la màxima qualitat dels aliments. Més darrerament s’ha fet un control dels sorrals dels
patis de les escoles on hi juguen els nens i nenes més petits,
aplicant els nous criteris existents en aquestes instal·lacions.
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PER UN FUTUR MÉS NET

Súria treballa per un futur verd

La Closcaneta és la mascota que difon molts dels missatges ambientals que es
donen des de l’Ajuntament

L'Ajuntament de Súria ha aprovat per unanimitat
l'Agenda 21 local, que és el document que fixa les
línies d'actuació per aconseguir un municipi més
respectuós amb el medi ambient, que augmenti la
qualitat de vida i la justícia social, implicant-hi tota la
ciutadania. En aquest sentit s'han portat a terme diferents accions, una part de les quals son adreçades a
aconseguir una major sensibilització mediambiental de
la població. A Súria, tothom ja coneix la Closcaneta,
mascota nascuda arran d'un concurs escolar i que és
present a tots els suports de difusió que fa servir
l'Ajuntament en matèria ambiental. Així, cada any es
publica el calendari de la Closcaneta -que divulga
coneixements i pràctiques per a una millor sostenibilitat i respecte a la natura-; s’ha creat el butlletí “El Pla
de les Hortes” i s’ha fet la “Guia de bones pràctiques
en horticultura”, per a fomentar hàbits més naturals
entre els hortolans; i de tant en tant es reparteixen
cartes i missatges de la Closcaneta a tots els escolars.
L’Ajuntament també ha participat en l’edició del llibre
“El Pla de Reguant i la seva biodiversitat”.

Enllumenat més ecològic
La renovació de l'enllumenat
públic ha tingut com a objectiu
reduir el consum energètic i
reduir la contaminació lumínica.
S’han substituït llumeneres, tipus
de làmpada i canvis de potència a:
Salipota (Pompeu Fabra, Joan
Maragall, Ramon y Cajal, Folch i
Torres, Vinyes, Sant Mateu de
Bages); Centre (Sant Antoni M.
Claret, Diputació, Pius Macià,
Cra de la Mina); Rastells
(Abadal); Joncarets (Picasso,
Viladomat); Sant Jaume; Santa
Maria (Moreres, Flors, Fleming,
Santa Bàrbara); Bellavista (Ctra.
Castelladral) i Fusteret. També
s'han fet ubicacions puntuals d'enllumenat al Poble Vell (aparcament ctra. St. Salvador, il·luminació muralla); Salipota (pistes

El carrer de les Flors és un dels vials que ha renovat l’enllumenat

petanca, zona Institut); Fusteret
(vorera nova); Santa Maria (accés
Moreres, parc infantil); Joncarets
(parc riera); Centre (aparcament
Cal Belga, Martí Sanglas, Sant
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Lluís, parc d'El Casino); Rastells
(zona
industrial
Abadal);
Equipaments (col·legi Sant Josep
de Calassanç, pistes de l'escorxador).

NOUS EQUIPAMENTS

El Petit Estel, la llar d'infants
que necessitava Súria

Una de les mancances que es
detectaven al nostre municipi era l'insuficient nombre de places de llar
d'infants per satisfer la demanda de
pares de nens i nenes de 0 a 3 anys. La
unió de les aules d'infants vinculades
a les associacions de pares de les
escoles públiques per millorar aquest
servei, va comportar l'acondiciament
de la planta baixa de l'antic centre
escolar de la cantonada Ernest
Solvay i carretera de Balsareny.
Va néixer el Petit Estel, un centre
que ara acabarà el tercer curs de vida
amb uns excel·lents resultats. La
gestió la porten a terme mestres en
forma de societat cooperativa.
El cost dels treballs de reconversió
de l'antiga escola va ser d'uns 180.000
euros (30 milions de pessetes).
La planta superior és previst convertir-la en un futur no massa llunyà
en la nova i ja definitiva escola
municipal de música.

Millores a les escoles amb el
nou servei de consergeria
Els centres Sant Josep de
Calassanç i Mare de Déu de
Montserrat disposen des del mes
d’octubre passat d’un nou servei de
consergeria i de manteniment. Entre
les feines que s’han assignat a
aquests professionals, que treballen
cinc hores diàries, hi ha el control
dels accessos, jardineria, atenció
telefònica, copisteria i altres tasques
pròpies del manteniment de l’escola. L’Ajuntament ha contractat temporalment aquest servei de consergeria i el manteniment de l’escola
de música i llar d’infants a Ampans,
per un import de 41.423 euros cada
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curs (6,9 milions de pessetes).
Una altra de les novetats en
ensenyament és la incorporació
d’una persona a mitja jornada a
cada centre per a tasques administratives.
Ampliació institut.- En la
primera part d’aquest mandat, la
Generalitat, amb la col·laboració de
l’Ajuntament, va fer realitat l’ampliació de l’institut.
Més oferta a l’escola municipal de música.- Uns 220 alumnes
de mitjana assisteixen a les activitat,
cada vegada més importants, de
l’escola municipal de música.

NOUS EQUIPAMENTS

Una imatge aèria virtual en què es veu l’interior del futur Casal. A la dreta, la sala polivalent, i a l’esquerra, en forma d’angle, la biblioteca

El Casal multiplicarà les possibilitats
culturals i lúdiques de l'antic Califòrnia
El Casal esdevindrà el gran equipament cultural que Súria necessita
d'ençà que es va perdre l'antic
Califòrnia. Tindrà, però, moltes més
possibilitats perquè està previst que
aculli la biblioteca, una sala polivalent
que pot fer les funcions de teatre-auditori i una sala d'exposicions. Una part
important de les activitats culturals que
es porten a terme periòdicament al
municipi podran realitzar-se al Casal.
A principis d'aquest mes d'abril, el
diputat de Cooperació de la Diputació,
Jordi Labòria, va lliurar aquest projecte
a l'Ajuntament que caldrà executar a
mesura que es disposi dels recursos
econòmics necessaris.
A la sala polivalent hi haurà unes
graderies que es poden plegar i desplegar sempre que faci falta. L’escenari
serà mòbil. Per tant, la versatilitat de
l’espai és total.
Quant a la biblioteca, amb 23.500

Simulació virtual de la sala polivalent amb la graderia de butaques desplegada

volums, serà annexa a una nova plaça
pública, enjardinada, amb jocs infantils
i espais d’estar i passeig.
Pel que fa a la distribució d’espais
quedarà així:
La sala polivalent, de 1.073 metres
quadrats, se situarà a la planta baixa, on
també hi haurà el vestíbul, sanitaris,
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camerins, magatzem, la pròpia sala i
l’escenari. El vestíbul podrà fer funcions de petita sala per a la biblioteca.
La biblioteca serà en dues plantes.
A la planta baixa hi haurà la recepció,
àrea infantil, revistes, música i imatge.
A la primera planta, el fons general i
l’arxiu municipal.

NOUS EQUIPAMENTS

El Casino es converteix en centre cívic
El Casino, un espai que en els darrers anys es trobava en un estat d'abandonament, ha estat recuperat per
l'Ajuntament.
A primers de maig és previst inaugurar l'equipament que serà un autèntic centre cívic on es portaran a terme
múltiples activitats, una de les quals
serà un telecentre, on tothom podrà
tenir accés a les noves tecnologies.
També hi haurà el punt d'informació juvenil Mig Món, que ara és a
l'institut. La contractació d'un dinamitzador juvenil donarà forma a
aquest nou servei a l'abast de tots els
joves de la població i de les entitats de
Súria.
La inversió a l’edifici serà de
72.000 euros (11,9 milions de pessetes). Tot seguit, s'acondiciarà l'àrea
de cafè-bar, i està previst ordenar
urbanísticament la totalitat del recinte
de jardins, pistes de tennis i altres
àrees d'esbarjo, de les quals ja es
podrà gaudir aquesta primavera.

COMUNICACIÓ

La web de Súria, al dia

Nous estudis per a
Ràdio Súria
Aquest final de legislatura, l'emissora
municipal estrenarà nou espai. Si fins ara l'estudi de la ràdio es trobava instal·lat a la segona
planta de la Casa de la Vila, ara es traslladarà a
la primera planta de l'edifici del Centre de
Salut, amb entrada pel carrer Tarragona.
Les noves instal·lacions tenen uns 75
metres de superfície i consten de locutori,
quadre tècnic, sala de TV, sala de reunions,
despatx de redacció i direcció i petit magatzem.
Totes les dependències estan completament aïllades i s’han renovat, augmentat i modernitzat
totes les instal·lacions. La inversió per fer realitat aquesta millora ha pujat a 44.000 euros
(7,3 milions de pessetes).

Súria compta des de fa més
d’un any amb una de les eines
més útils de comunicació totalment posada al dia: una pàgina
web que, gràcies a un disseny i
a una distribució de continguts
molt acurada, permet a qual-
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sevol
que
visiti
www.suria.diba.es
poder
conèixer allò més essencial que
afecta el nostre municipi.
Hi trobem notícies d’actualitat, pinzellades històriques,
de turisme, recorreguts d’interès paisagístic i cultural, etc.
No hi falta una actualitzada
agenda d’actes, directori d’entitats i del propi organigrama
de la corporació municipal.
A la web també s’ofereix
correu electrònic gratuït per a
totes les persones que viuen a
Súria.

HABITATGE

19 unifamiliars a Santa Maria
Dinou famílies de
Súria gaudeixen des de
fa temps d’un nou habitatge unifamiliar de promoció pública, que
s’han acabat en aquest
mandat gràcies a la
Societat
Municipal
d’Habitatges SL, constituïda per l’Ajuntament i
la Diputació, que també
ha promogut la transformació
urbanística
d’aquest sector. En
aquests moments s’està
planejant
l’execució
d’una
tercera
fase
d’habitatges.

Petició d'habitatges per a joves
L'Ajuntament ha demanat a la
Generalitat que construeixi, en uns
terrenys de l'Institut Català del Sòl,
uns trenta nous habitatges al sector
del carrer del Roser. Així es podria

donar continuïtat a les promocions
públiques que es van inaugurar l'any
1997. Els nous pisos haurien d'estar
pensats per a què hi puguin accedir
els joves de Súria.

60 nous pisos a
Salipota

A finals del mes de març es van
lliurar les claus de 60 nous pisos a de
Salipota que corresponen a la tercera
fase de reconstrucció del barri per la
greu afectació d'aluminosi que va
afectar aquests blocs d'habitatges
construïts la dècada dels cinquanta, i
que són a càrrec de la Generalitat.
Resta pendent una quarta fase que
preveu enderrocar quatre blocs i
acondiciar l'espai per a equipaments.

PREVENCIÓ INCENDIS

Noves eines contra els incendis forestals

L'Ajuntament de Súria i l'ADF de la
nostra zona, per a l'àrea del municipi,
han adquirit un vehicle 4x4 amb una

potent bomba d'aigua per a petites
actuacions d'extinció immediata, que
és el factor clau per evitar que un
incendi es multipliqui. En matèria de
prevenció d'incendis s'han continuat
executant els plans de prevenció i
emergència municipals, amb les
següents obres i serveis:
- Millora del punt d'aigua del Samuntà.
- Construcció d'un dipòsit d'aigua a
Cererols (zona les Comes) amb capacitat per a 211.000 litres i apte per a la
càrrega de camions, cisternes i
helicòpters.
- Reparació de 21 kms de camins fores-
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tals (zones del Montet, les Guixeres,
Puig de Sants, Can Torres, font de la
Vinya, Costafreda, Hortons, Samuntà,
El Quer, etc.)
- Cooperació en el Pla de Vigilància. Es
desenvolupa de juny fins a mitjan
setembre i es basa en tècniques de vigilància, dissuassió i informació. Els
informadors recorren diàriament la ruta
assignada en un vehicle tot terreny.
- En formació de voluntariat s'han realitzat cursos de prevenció i extinció
d'incendis forestals, sortides de coneixement del territori en vehicles 4x4 i
simulacres d'incendi.

AL SERVEI DELS CIUTADANS

Canvis i millores en la gestió del manteniment

Des de mitjans de l’any 2001,
l'Ajuntament va externalitzar els
serveis de la brigada municipal a través
d'una concessió a l'empresa bagenca
Ampans. Des d'aquesta nova gestió
s'han introduït noves tècniques de treball i modernització d'equips que s'han
traduït en una millor prestació i efi-

ciència dels serveis. S'ha augmentat el
nombre de personal fixe ordinari a
banda dels suports puntuals que poden
rebre's per part d'equips de jardineria,
per exemple, o altres actuacions especials.
El parc mòbil disponible ha crescut
amb un camió bolquet amb grua, una

nova furgoneta, un remolc de càrrega,
una nova formigonera, i altres petites
màquines.
A més d’això. s’'ha arranjat l'edifici
de l'antic escorxador, al final del carrer
Sant Josep, per ser utilitzat com a magatzem d'aquests serveis de manteniment.

Tindrem més aigua i de més qualitat
Gràcies a les obres que actualment es porten a terme a la zona del
Pou de les Hortes, Súria disposarà de
més quantitat d’aigua i de més qualitat. Les bombes d'extracció d'aigua
seran molt més potents i es podrà
ajustar el cabal a partir de les necessitats que en cada moment es detectin.
L'aigua que es tregui del pou anirà
a un nou dipòsit intermig de 500 m3
que permetrà augmentar les reserves
en un 50%, fins arribar als 1.500 m3.
Aquesta operació, promoguda per
l'Ajuntament, servirà també per a
millorar la qualitat de l'aigua amb uns
controls continuats dels nivells de
clor. L’analitzador enviarà la informació al centre de control de Sorea.
També s’instal·laran tres bombes que
impulsaran l’aigua del nou dipòsit a
la xarxa de distribució i el dipòsit de
Salipota.

L A TO R R E

15

Abril 2003

AL SERVEI DELS CIUTADANS

La nova ubicació del
mercat, un èxit

La normativa
urbanística,
revisada
La comissió d'Urbanisme de
Barcelona, el passat mes de gener, va
fer l'aprovació definitiva del text
refós de la revisió de les Normes
Subsidiàries del municipi. Súria disposa en aquests moments d'una normativa digitalitzada, adaptada a les
noves lleis urbanístiques, que ha
tingut en compte els canvis dels
últims anys i ha recollit aspectes
mediambientals que prèviament no
s'havien previst.
El nou planejament permet fer un
desenvolupament sostenible al nostre
territori, establint mecanismes per a
desenvolupar sòl urbà i la previsió
d'habitatge, buscant solucions als
riscos i protegint els espais no urbanitzables d'acord amb els seus valors
naturals, paisatgístics o patrimonials.

Canalitzacions
de torrents i
gasoducte

La plaça de Sant Joan o el Pla de
la Font -com volguem- ha guanyat en
vida i en dinamisme social i comercial d’ençà que a finals del mes d’octubre passat s’hi va traslladar el tradicional mercat ambulant dels dissabtes.
El canvi ha estat satisfactori des
de diferents vessants. Els propis venedors estan satisfets de poder estar en

el punt més cèntric del nucli urbà.
Aquest trasllat ha estat factible, entre
d’altres motius, per la significativa
reducció de trànsit viari arran de l’entrada en servei de la variant. Ara, la
carretera és un carrer més del
municipi i facilita que al seu costat
mateix hi pugui haver un mercat que
genera molt moviment, tant de venedors com de compradors.
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L’Ajuntament de Súria ha treballat de valent per arranjar definitivament algunes infraestructures del
poble que patien deficiències constructives. És el cas de les canalitzacions del torrent dels Galàpets (a l’alçada de Cal Cendra) i del torrent de la
Lluïsa (sota la plaça de Bellavista).
S’han invertit uns 222.000 euros (37
milions de pessetes) a renovar aquestes canalitzacions.
D’altra banda, també s’ha impulsat la construcció del gasoducte entre
Manresa i Súria (que a hores d’ara ja
està pràcticament enllestit) i que connectarà el nostre municipi a la xarxa
nacional de distribució de gas natural. Això permetrà desmantellar la
planta provisional de la zona de
l’Abadal que subministra aire
propanat.

LES NOSTRES ARRELS

Llibres per a recuperar la història
En el termini de només quatre anys,
l'Ajuntament de Súria ha promogut
l'edició d'un total de cinc llibres relacionats amb diferents facetes de la
història local. Un fet excepcional que
ajuda a recuperar part del nostre passat,
crea autoestima i permet oferir eines
interessants, tant per als visitants com
per als suriencs que vulguin saber una
mica més del nostre passat. A partir
d'aquestes publicacions, ara es dis-

posen de referències importants de
períodes que van del segle XIII al
XVIII. Així, per exemple, se sap que al
segle XV, el nucli antic ja tenia les
mateixes característiques que l'actual.
Els llibre són "Els pergamins de Cal
Fàbrega de Cererols", a càrrec de Marc
Torras; "El Ball de Cascavells", per
Ramon Vilar i d'altres; i "Els pergamins
del mas Salipota de Súria" -tercer
volum- que apareixerà per Sant Jordi.

Prèviament ja s'havia editat el "Llibre
de coses" de Joan Fàbrega i una història dels 50 anys de la biblioteca a Súria.
L'edició d'aquests llibres s'emmarca
en una política cultural que passa per la
conservació i difusió dels signes identitaris del passat, el suport a les manifestacions de tipus tradicional i la promoció de la cultura contemporània,
sobretot aquella que té menys difusió
als mitjans de comunicació.

Mantenim viu el folklore i les festes
A Súria, s'han mantingut i promogut les festes d'arrel tradicional
més emblemàtiques. Les Caramelles
(a la imatge), gràcies al vigor de les
entitats i la societat civil, s'han mantingut a un nivell molt alt. També s'ha
reforçat la festa major d'hivern per
Sant Sebastià i a la Diada Nacional de
l'11 de Setembre se li han incorporat
elements propis del folklore català.
També s’ha potenciat la Festa
Major com a festa lúdica al carrer
donant més força als actes multitudinaris com el castell de focs, la festa
major infantil i incentivant la participació en general. S’ha renovat la cavalcada de Reis, les festes d’estiu als
barris, el suport al carnaval i s’ha
mantingut el nomenament i representació de les pubilles.
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LES NOSTRES ARRELS

El patrimoni cultural torna
a dignificar-se
L'Ajuntament, a partir de les gran
línies de treball que es va fixar a principis del mandat, ha cregut necessari
empènyer la recuperació i conservació

del nostre patrimoni cultural. S'ha
posat en valor aquest patrimoni i se
n'ha buscat la seva rendibilitat social.
A partir de l'elaboració de

l'Inventari del Patrimoni de Súria, s'han
portat a terme un ampli ventall d’accions, una part de les quals es poden
veure en aquesta pàgina i la següent.

Restauració i adequació de l'entorn de la
Creu del Rosselló. Obra del segle XVII, a
peu del camí ral entre Antius i Reguant.

S’ha recuperat l’ermita vella de Sant Salvador del Quer (s. XII), que amenaçava perill d’esfondrament, reconstruïnt el seu absis romànic, la portalada
original i una terrassa d’entrada.

Les feines de neteja i excavacions de la
Talaia han permès desxifrar les característiques de l’antiga fortificació.

Primera fase de treballs a la Torre de la Pobla, consistent en la seva excavació
i consolidació. És previst que en el futur es porti a terme el procés de
museització.
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LES NOSTRES ARRELS

El Samuntà, itinerari lúdic i cultural
Molts suriencs, i veïns de tota la
comarca i també de fora, han tingut l’oportunitat de conèixer un nou itinerari
turístic, a cavall de la descoberta paisatgística i el patrimoni cultural.
Una passejada per aquests entorns
rurals de Súria esdevé una bona forma
de conèixer sobre el terreny una part

important del nostre passat. L’interès
per aquesta ruta del Samuntà s’ha posat
de manifest en els reportatges que han
difós els mitjans de comunicació, des
de les televisions a la premsa escrita.
En una de les excavacions es va localitzar una bauma sepulcral, un espai
d’inhumació col·lectiva, pròpia del cal-

colític, entre 2.500 i 1.800 anys abans
de Crist. A l’itinerari es pot gaudir de
l’observació de diferents barraques de
vinya i del molí d’oli de Cal Planès.
Els amants del contacte amb la
natura també poden celebrar la senyalització del sender PR (petit recorregut), que volta el terme de Súria.

A la bauma sepulcral del Samuntà s’hi va trobar almenys
restes de tres persones, d’entre 1.800 i 2.500 anys abans de
Crist. Els treballs d’excavació de la bauma va anar a càrrec
de Lídia Fàbregues i Judit Solé.

A l’itinerari patrimonial del Samuntà s’han recuperat un
total de sis barraques de vinya, que demostren la importància d’aquest conreu en aquesta zona. Les barraques són
construccions de pedra seca.

El molí d’oli de Cal Planès és un dels punt d’interès visitables per als qui fan el recorregut del Samuntà. S’hi han fet
obres, especialment a la teulada que estava en mal estat.

Molta gent de Súria i de fora ha tingut l’oportunitat de
conèixer de prop aquest itinerari, important no només des
del punt de vista patrimonial sinó també paisatgístic.
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LES NOSTRES ARRELS

Hem donat valor al Poble Vell

L'equip de govern ha portat a terme
diferents accions al punt històric més
emblemàtic de Súria: el Poble Vell.
S'ha restaurat la casa de Cal Balaguer
del Porxo i han entrat en funcionament
els seus espais culturals. S'ha museitzat

el Castell com a centre d'acollida de
visitants i s'han iniciat els estudis previs per a la rehabilitació del campanar i
absis romànics de l'església del Roser.
Cal Balaguer del Porxo ha estat
escenari de concerts, exposicions i con-

gressos de petit format. Les activitats
musicals han estat incloses en el
Festival de Músiques Antigues. A més
a més, al Poble Vell s'ha portat a terme
la Fira Medieval d'Oficis que tindrà
continuïtat.

El castell, centre de recepció de turistes

El castell tindrà un paper més determinant en l'oferta turística de Súria.
Aquest espai, al cor del nucli antic, serà
el centre de recepció dels turistes que
ens visitin i, a la vegada, farà les funcions de centre d'interpretació. Hi
haurà un muntatge escenogràfic de
llum i so que ajudarà els visitants a
entendre la història i el paper que

històricament ha jugat Súria.
L'Ajuntament de Súria, en tot el
tema turístic, forma part del Consorci
del Cardener que aplega municipis
propers de la mateixa conca interessats
en una oferta conjunta. El president
d'aquest organisme és l'alcalde del nostre municipi, Antoni Julián.
Durant aquests darrers anys s'han
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fet moltes accions promocionals, especialment centrades en el Poble Vell.
També s'han format persones que estaven a l'atur per fer de guies turístics.
L'any passat, a primers de novembre, per primera vegada, es va organitzar una celebració de caràcter
medieval al nucli antic que va ser molt
reexida i que podrà tenir continuïtat.

UN FUTUR PRÒSPER

Noves empreses,
escola-taller,
cursos...
La regidoria de Promoció
Econòmica, que ha consolidat durant
aquest mandat la seva funció dinamitzadora, ha donat suport a un total
de 52 emprenedors. Per altra banda,
ha donat informació a 73 petites i mitjanes empreses a través de la publicació informativa InfoPimes MigCardener.
En relació a l'escola taller de jardineria, hi han pres part un total de 8
alumnes menors de 21 anys; al taller
ocupacional, 8 alumnes més, en
aquest cas majors de 25 anys.
Igualment s'han fet altres cursos i
plans ocupacionals per als aturats.

A prop del
comerç local
El suport als botiguers i al petit
comerç de la vila ha estat una pauta de
treball constant. S’han organitzat cursos de formació útils per als comerciants: d’aparadorisme, d’adaptació a
l’euro, de publicitat, etc., que han
obtingut una bona resposta i ben aviat
han vist aplicacions pràctiques als
establiments locals. D’altra banda,
any rere any, es dóna suport a la Fira
de Nadal, que va consolidant-se progressivament.

Vint indústries aposten pel
polígon de la Pobla

L’eixamplament del pont de la Pobla va ésser un objectiu amb moltes hores de gestió
tant per part dels industrials com per part de l’Ajuntament

Els darrers set anys han estat claus
per a la consolidació del polígon
industrial de la Pobla. Avui, el polígon
es troba ja en fase d'acabament i les
empreses que han apostat per
instal·lar-s'hi arriben a la vintena.
La meitat són indústries que ja
eren a Súria i que ara s'han traslladat.
L'altra meitat són indústries que vénen
a Súria provinents d'altres poblacions
de la comarca i algunes, tot i que són
minoria, són de nova implantació.

Un xec municipal facilita els serveis
a domicili i dóna feina

Denominació Pla
de Bages
El terme municipal de Súria s’ha
inclòs dins l’àmbit territorial del
Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Pla de Bages, a petició de
l’Ajuntament. Mentre es recupera la
tradició del conreu de la vinya i de l’elaboració del vi, també s’estableix una
nova alternativa econòmica.

La indústria ubicada o en projecte
d'ubicació a La Pobla abraça els
següents sectors: alimentària, arts gràfiques, manteniment industrial, fusteria, maquinària, accessoris de vehicles
industrials, metall, productes de neteja, oci, electricitat, pintures, productes
de neteja, serveis forestals, etc.
En els darrers quatre anys, la
superfície de sòl industrial construït o
en fase de construcció és d'un total de
11.673 m2.

Els veïns de Súria que contracten
els serveis de les diferents empreses
que té concertades per treballs domiciliaris reben un xec per valor de 3 o
1,5 , segons el servei. La iniciativa,
que s'ha escampat a municipis veïns,
ha estat batejada amb el nom de Xec
Servei. Des de l'octubre del 2000 fins
el juny del 2002 s'havien comptabi-
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litzat 2.500 xecs utilitzats. Aquest
programa de l'Ajuntament de Súria ha
estat seleccionat com una de les 15
millors experiències de Catalunya en
Nous Jaciments d'Ocupació.
Els serveis domiciliaris que
gaudeixen de descompte -que subvenciona l'Ajuntament- són: auxiliars de
la llar, servei de neteja, auxiliars de
geriatria, atenció a l'infant, podologia,
fisioteràpia, drenatge limfàtic manual,
infermeria, psicologia, logopèdia, distribució de menús, etc.

UN FUTUR PRÒSPER

La mina torna a crear
llocs de treball

Vetllant per la
seguretat
ciutadana
De forma constant durant tot el
mandat 1999-2003, s’ha treballat per
a mantenir la seguretat i la bona convivència als nostres carrers. És un fet
destacable la creació de la Junta de
Seguretat, en la qual es coordina el
treball de Mossos d’Esquadra i de la
Policia Local en l’àmbit del terme
municipal, assumint la distribució de
competències i col·laboracions entre
ambdós cossos.
D’altra banda, la Policia Local ha
consolidat dues places d’agent que
estaven vacants i s’ha renovat el parc
mòbil amb una motocicleta i, properament, s’ampliarà amb un altre nou
vehicle.

Una millor
atenció al
ciutadà

Després d’un període d’incerteses
i dubtes, l’empresa propietària de
l’explotació minera, la isreaeliana
Iberpotash ha iniciat una etapa clarament expansiva que comporta la
creació de nous llocs de treball.
L’Ajuntament va mostrar-se especialment actiu en propiciar negociacions a tots els nivells per evitar que
la direcció de l’empresa apliqués un
pla de viabilitat que comportava la

reducció d’un centenar de llocs de
treball. Al ple municipal del 4 de juny
del 2001, la corporació es mostrava
contundent en aprovar que Iberpotash
modifiqués el pla de viabilitat, sense
que es perdés cap lloc de treball, que
es mantingués l’explotació del pou 4 i
que es complissin els pactes d’inversió i garanties de futur que es van
concretar el 1998 quan la societat
estatal SEPI va vendre la mina.
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Des de l’Ajuntament de Súria
s’ha vetllat constantment per millorar
l’atenció que reben els ciutadans i per
facilitar qualsevol tràmit que hagin
de fer.
L’any 2000 es va engegar la iniciativa d’introduir tècniques de millora de qualitat, consistent en jornades de treball i la creació d’una
comissió, precisament per avaluar
com es podia millorar l’atenció a
l’usuari.
D’altra banda, s’han fet algunes
reformes a les oficines municipals,
per millorar la gestió que es dóna al
ciutadà, i per adaptar-se a les noves
tecnologies.
També s’ha introduït un canvi
informàtic a l’àrea d’Hisenda, s’ha
reforçat l’equip humà i s’ha reorganitzat tresoreria. I ara es pot consultar
a temps real la gestió de recaptació
d’impostos i taxes.

INICIATIVES PER A TOTES LES EDATS

Estudi per a detectar les necessitats
dels majors de 75 anys
Una de les propostes que va sorgir
de l'estudi dels majors de 75 anys que es
va presentar el juliol del 2001 va ser la
petició de creació d'un menjador per a
persones grans, amb els aliments adequats i a preus assequibles, per facilitar
l'àpat en grup per a les persones que
viuen soles, o per totes aquelles que
tenen dificultats per ocupar-se de la
cuina, la compra etc. Des de
l'Ajuntament de Súria s'ha estat treballant per poder-lo fer realitat
Un altre dels punts que va sorgir de
l'estudi va ser que les persones grans no
tenien al seu abast el coneixement dels
serveis socials i dels recursos socials.
Per donar resposta a aquesta necessitat,
s'ha redactat i editat una guia de recursos
per a les persones grans, que es presentarà el dia 30 d’abril.

Les activitats intergeneracionals sovint han apropat infants i gent gran

Tallers per a
exercitar la
memòria

Els serveis socials apropen l’administració als més necessitats
Els serveis socials d’atenció primària municipal són el punt més proper que facilita poder accedir als recursos i programes d’acció social propis del mateix Ajuntament,
així com també constitueixen el punt d’accés al sistema català de serveis socials.
El concepte evolutiu i ampli que s’ha donat entre l’actuació social en les necessitats i el promoure l’estat del benestar ha fet que les actuacions dels serveis socials
d’atenció primària municipals hagin incrementat considerablement tant el nombre de
persones ateses i la tramitació de recursos i prestacions, com també els programes
d’actuació comunitària. Algunes dades significatives de l’any passat són:
- Nombre de visites ateses a les dependències municipals: 738
- Nombre d’entrevistes i visites a domicili: 65
- Nombre de tramitacions i gestions: 125

Atenció a domicili
En els quatre tallers per
exercitar la memòria que s'han
portat a terme durant aquest mandat municipal hi han passat un
total de 48 persones. Han estat
dirigits a persones majors de 60
anys i se n'ha responsabilitzat una
professional qualificada.

L’àrea de Serveis Socials dóna un important ajut en el domicili de l’usuari que el
necessita. Atén situacions de vellesa, persones enllitades, infància, altes d’hospitalització. Cada any s’atenen en aquest àmbit una mitjana de 35 famílies.

Telealarmes
El servei de teleassistència, que permet a l'usuari donar a conèixer una situació d'emergència prement únicament un botó, es pot fer realitat a Súria gràcies als quatre
aparells cedits per la Diputació.
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INICIATIVES PER A TOTES LES EDATS

Programes i tallers perquè pares i
mares entenguin millor els fills
Des del mes d'octubre es porta a
terme un taller per a pares i mares d'adolescents, en el qual prenen part un total
de 10 famílies. L'objectiu de la iniciativa
és que els pares puguin compartir experiències i assumeixin habilitats en
relació als fills que tenen entre 12 i 16
anys.
L’Ajuntament també ha organitzat:
"L'Aventura de la Vida". Destinat a
un total de 131 alumnes de les escoles
locals amb l'objectiu de sensibilitzar i
prevenir l'addicció a les drogues.
"L'espai de les famílies". Per a
pares i mares d’infants de 0 a 3 anys, on
periòdicament es troben per compartir
experiències.
"Prevenció i detecció en el desenvolupament amb infants fins a 3
anys". Aques programa preveu el seguiment dels 150 nens i nenes que hi ha a
Súria en aquesta franja d'edat.

Gimnàstica per a
la gent gran
El programa municipal "Anem
a moure'ns" és una activitat de gimnàstica molt suau organitzada des
dels
Serveis
Socials
de
l'Ajuntament amb l'objectiu de promoure el manteniment de la
mobilitat i al mateix temps gaudir
de la conversa i de l'activitat compartida amb els altres. És per a
totes les persones a partir de 65
anys. Des de l'any 2000, donat el
creixent nombre d'assistents, l'activitat es fa en dos grups de dues
sessions setmanals per a cada grup.
Actualment hi ha inscrites 40 persones. Es complementen les sessions amb diàleg i xerrades entorn
de la salut i benestar.
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INICIATIVES PER A TOTES LES EDATS

El Consell dels Infants,
la veu dels més joves de Súria
Arran del programa "Repensem
Súria amb els Infants", va sorgir la
necessitat de crear el Consell dels
Infants, un òrgan format per 14 nens i
nenes que representen democràticament els seus companys de les tres
escoles de primària i de l'escola
municipal de música. En els anys de
vigència d'aquesta iniciativa, s'han
portat a terme activitats com a "A
l'escola hi vaig a peu" o l'avís de
multa simbòlica. El Consell ha donat
l’opinió a l'Ajuntament sobre com
hauria de ser una festa major infantil,
l'estat dels gronxadors, etc.
Actualment el Consell ja disposa
d'una pàgina web, -que es troba dins
de la municipal www.suria.diba.esen la qual es presenten els integrants
de l'òrgan, així com les seves funcions
o iniciatives.

Els avis tenen un òrgan propi de debat

Durant aquesta legislatura, s'ha
creat el Consell Assessor de la Gent
Gran, un òrgan municipal de participació i consulta, que es reuneix
mensualment i fa propostes per a l'atenció a les persones grans i per a millorar el municipi. A la foto de la dreta,
podeu veure la imatge d’una d’aquestes
reunions. També participa en activitats

entre generacions com "El juliol tot ho
vol" (imatge de l’esquerra) i "A
l'Escola hi vaig a peu", juntament amb
el Consell dels Infants.
Com a activitats destacades del
Consell de la Gent Gran cal esmentar
els cursos d'iniciació a la informàtica;
la petició i col·laboració en l'organització dels tallers de la memòria; la
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proposta de crear nous passos de
vianants per creuar els carrers amb més
seguretat; la petició i proposta dirigida
a la Conselleria de transports de la
Generalitat referent a uns horaris més
raonables del transport públic, etc.
Creiem que és un bon sistema de
participació per al col·lectiu de la gent
gran del nostre municipi.

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Balanç positiu per a continuar treballant
Som a punt de tancar un mandat municipal, en el qual el nostre grup ha governat
gràcies al suport ampli que fa quatre anys li
va donar la ciutadania de Súria.
És difícil fer un balanç de quatre anys
en quatre ratlles. Una part del que hem fet
des de l'Ajuntament ho podeu veure en
aquesta mateixa revista. Però el que primer
volem remarcar és que s'ha assolit la major
part dels compromisos que els socialistes
vàrem plantejar en el programa per a aquesta legislatura.
Els tres objectius bàsics que ens proposàvem eren: un poble per a viure-hi, un
poble per a tothom i solidari, un poble que
prepara el seu futur amb un Ajuntament de
tots i per a tots.
Si s'analitza el treball fet i la manera de
realitzar-lo ens sembla que hem avançat
clarament cap a aquells objectius.
Agafem-ne alguns aspectes per a il·lustrar-ho: hem combinat la ressolució de

grans reptes, com la nova normativa
urbanística, amb objectius més petits però
també importants, com millorar la neteja
viària o rehabilitar espais del nostre patrimoni; hem volgut mantenir el respecte a la
tradició però apostant per la innovació en
altres aspectes, perquè fos compatible celebrar una fira medieval i posar en marxa el
xec-servei. Hem resolt nous i necessaris
equipaments, com l'escola bressol per als
més menuts, mentre no s'ha oblidat la millora dels serveis a la resta d'escoles. I
també pensem en el futur quan hem creat a
través de l'anomenada "agenda 21 local" les
bases per a un desenvolupament ecològic i
sostenible de la nostra vila.
Tot això ho hem fet mantenint un diàleg
viu i permanent amb els veïns i les veïnes
de la vila, a través d'òrgans que ja existien
(Associacions de Veïns, Consell de la Gent
Gran, dels Infants,...) o creant òrgans
específics (comissions per a "l'agenda 21",

el seguiment d'obres del passeig Joncarets,
etc.) o obrint debats al voltant de la normativa urbanística.
Des del govern municipal hem volgut
estendre el diàleg a la resta de regidors de
l'Ajuntament. D'aquí n'han sortit molts
acords (un de fonamental és l'agenda 21
local) amb el grup de CiU que, tot i alguns
aspectes de lògica discrepància, creiem que
ha mantingut una actitud d'oposició responsable que ha permès enriquir el nostre treball.
En el diàleg, la crítica, l'acord o la discrepància també hem tingut l'ajut de molts
ciutadans i ciutadanes, desitjosos de
col·laborar amb l'Ajuntament en la construcció d'una vila cada dia millor.
Per tant, és just mostrar-nos agraïts a
l'hora de fer un repàs que considerem altament satisfactori per a tots i totes.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Una oposició constructiva
Ara fa quatre anys, el nostre grup municipal de Convergència i Unió es presentava al
poble de Súria amb un programa que volia
donar un "NOU IMPULS" amb idees innovadores i de progrés. Les urnes ens van
col·locar amb quatre regidors i més de mil i
escaig vots. Això implicava que havíem de
treballar des de l'oposició per a recuperar la
confiança de molts suriencs.
El missatge que el nostre grup va transmetre l'any 1999 durant la sessió de constitució del nou ajuntament era mantenir una actitud constructiva en bé del poble.
Si repasséssim els programes electorals
de PSC i CIU trobaríem moltes necessitats
comunes per al nostre poble, molts projectes
que ningú discutiria. Durant aquesta legislatura hem votat a favor de moltes actuacions
que han significat un avenç per a Súria, però
això no vol dir que no haguem estat crítics en
la realització dels projectes. La segona fase
del passeig de Joncarets ha estat l'obra
emblemàtica dels socialistes: lenta (més de

nou mesos), plena d'errors i descoordinació, i
amb un final "apa corre! que el diputat vol
inaugurar". Després d'aquestes últimes
pluges ja s'han pogut veure com tornaven a
obrir nous embornals.
La plaça de Bellavista també patí retard
considerable per una falta de previsió del projecte, per no detectar una conducció d'aigües
pluvials deteriorada que hi passava per sota.
Hem insistit en la millora del barri de
Sant Jaume (la caiguda de pedres i conducció
d'aigües des del portal de Cardona) i ja s'està
solucionant.
Vàrem mantenir una postura contrària a
l'aprovació de les Normes Subsidiàries sobretot perquè catalogaven d’inundables zones
d'important activitat industrial i convertien la
plaça de la Serradora en un bloc de pisos. En
aquest tema, el govern socialista donà
"marxa enrere" en diverses afectacions
urbanes que nosaltres trobavem "irracionals".
Sobre la reforma del pavelló, tots volem
que sigui una realitat. És un projecte neces-
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sari per a l'activitat esportiva però excessivament car per a les capacitats financeres del
nostre ajuntament. El nostre grup seguirà
participant i treballant en la mateixa comissió
existent per tal de millorar les instal·lacions i
buscant recursos com és el cas del cobriment
de les pistes de l'Escorxador.
En aquests quatre anys hem realitzat més
de 300 preguntes o precs al govern. No hem
estat parats. Hem sortit al carrer a escoltar els
ciutadans de peu i hem portat les seves
inquietuds. Assumim que hauríem d'haver
donat a conèixer a la gent tota aquesta feina
que si no l'expliques (butlletí, premsa) dóna
la sensació que no es fa.
El nostre grup ha contribuït també a conformar un clima de consens i serenor per
impulsar el poble endavant. En la pròxima
candidatura de la Federació Convergència i
Unió volem estar al teu costat per aconseguir
junts nous reptes per Súria.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
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COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SÚRIA
3 de juliol de 1999 - 14 de juny de 2003
ANTONI JULIÁN RIBERA (PSC)
Alcalde-president
JOSÉ LUIS CARMONA RAMOS
(PSC) 1r Tinent d’alcalde-Regidor de
Seguretat Ciutadana i Mobilitat.Portaveu del Grup Municipal Socialista
EMÍLIA RAMON CAELLES (PSC)
Tinent d’alcalde-Regidora de Medi
Ambient, Serveis Socials i Sanitat
PEDRO ALBACETE MURCIA (PSC)
Tinent d’alcalde-Regidor de Via
Pública i Esports
CARLOS GÓMEZ GONZÁLEZ
(PSC) Tinent d’alcalde-Regidor
d’Ensenyament i Solidaritat
ALBERT FÀBREGA ENFEDAQUE
(PSC) Regidor de Cultura

M. ÀNGELS RIDÓ RIBAS (PSC)
Regidora d’Urbanisme
CARLOS ROIGÉ SOLANO (PSC)
Regidor de Joventut i Festes
MANUEL FERNÁNDEZ CARMONA
(PSC) Regidor d’Hisenda i Promoció
Econòmica
DAVID PONT FERNÁNDEZ (CiU)
Regidor-Portaveu del Grup Municipal
de Convergència i Unió
JOSEP M. MANUBENS VILÀ (CiU)
Regidor
JOSEP M. TERME BERTRAN (CiU)
Regidor
DOMÈNEC FARRÀS RIBERA (CiU)
Regidor
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GRUPS MUNICIPALS I
PARTITS POLÍTICS
PRESENTS A L’AJUNTAMENT
Grup Municipal Socialista
(Partit dels Socialistes de
Catalunya-Progrés Municipal de
Catalunya, PSC-PMC)
Grup
Municipal
de
Convergència i Unió, CiU
(Convergència Democràtica de
Catalunya-Unió Democràtica de
Catalunya, CDC-UDC)

SÚRIA, AMB LA BETH

El passat 22 de març, Súria
va ser una festa esplèndida.
Amb els braços oberts va
rebre la Beth, filla i veïna
de la vila, que en els darrers
mesos ha triomfat en el món
de la cançó i que és a les
portes d'un festival de rang
europeu, sense renunciar a
les seves arrels. La Beth ha
ajudat a augmentar el sentiment de pertinença a la nostra comunitat. Les surienques i els suriencs li ho
agraïm de cor. Sort, Beth!

