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Súria millora en serveis
adreçats a les persones

AL SERVEI DELS CIUTADANS

Més serveis, més integ

Els pares s’impliquen en la millora dels equipaments escolars

L’Escola de Música, un exemple de dinamisme

La Súria del 2006 creix en demografia i en oportunitats. Els serveis municipals
s’ajusten a una realitat canviant. Els serveis socials, educatius, musicals, juvenils,
posen de manifest la vocació de servei del municipi. Súria batega perquè la
participació en molts àmbits és una realitat
Súria està fent un esforç d’adaptació a
les necessitats que genera la nova ciutadania. L’Ajuntament s’adapta a una
nova realitat social i aposta per
reforçar serveis i per la formació i l’educació per al conjunt de la ciutadania.
L’educació i formació en valors,
grans pilars
L’educació i la formació en valors són
dos dels grans eixos sobre els quals
giren bona part de les polítiques
socials de l’Ajuntament de Súria. Per
això, s’han editat guies i s’han
reforçat serveis que ajuden els nouvinguts a integrar-se a la nostra societat. Tota acció de suport a la immigració parteix de la premissa de la

igualtat d’oportunitats per al conjunt
de vilatans.
La voluntat municipal de fomentar l’educació es manifesta en múltiples iniciatives que abracen des de les activitats pensades per als infants i joves fins
al més grans. Tot per assegurar una
bona cohesió social i un dinamisme
com a poble, que es percep a diari.
Educació com la que s’imparteix a la
llar d’infants Petit Estel on, amb la
col·laboració dels pares, s’han fet treballs d’acondiciament exterior. S’han
decorat les parets amb dibuixos infantils que omplen de color i vida el pati.
S’ha instal·lat un joc infantil i s’han
plantat arbres.
L’educació s’escampa, de forma transversal, en àrees com urbanisme, amb
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el disseny del camí escolar que
fomenta la mobilitat a peu.
Educació és, també, el conjunt d’activitats que es van portar a terme del 20
al 25 de novembre, amb motiu del Dia
Internacional contra la Violència vers
les dones, que fomenten la convivència
i la igualtat de gènere, o les activitats
que es duen a terme a l’Escola de
Música i a l’Escola d’Adults.
Súria aplica els criteris de les anomenades ciutats o viles educadores on
s’intenta que tothom s’impliqui i es
recuperin valors de solidaritat i convivència.
”Súria, poble de tots”
Un exemple de la voluntat de Súria
d’esdevenir una vila de valors és el

▼

gració, més dinamisme
projecte “Súria, el poble de tots”, que té
per objectiu principal contribuir a la
integració de les persones immigrades,
a través d’un procés d’interacció amb
persones autòctones promovent i
potenciant la vida social i cultural.
Aquesta iniciativa, que porta a terme el
Casal de la Dona i l’Associació de
Veïns del Barri de Sant Jaume, implica
la realització setmanal d’activitats que
ajuden a conèixer millor l’entorn i la
cultura del poble.
Veu i vots dels joves
El gener, en el decurs d’unes jornades,
el joves tindran veu i vot per denotar
quins són els seus conflictes, objectius,
dubtes, afirmacions i solucions als
problemes que els afecten en primera
persona. A aquestes jornades hi estan
convidats tots els joves de la població
dins d'una àmplia franja d'edat d'entre
14 i 30 anys.

El Casal de Joves no para
Les activitats juvenils a la població
han seguit el seu vincle d'unió amb
el Casal de Joves. Per una banda,
diverses entitats juvenils, com
l'escola Municipal de Música o
l'Institut Mig-món, han fet ús de les
instal·lacions del Casal. A més a
més, el Casal ha continuat el seu
cicle habitual d'activitats com les
diverses celebracions dels dies
mundials amb activitats per a cada
festivitat, els busos a teatre en
col·laboració amb el Consell
Comarcal i "El Galliner". A més, cal
remarcar que el Punt d'informació
Juvenil, situat al mateix Casal de
Joves, segueix la pluja de consultes
de temes tan diversos com viatges,
estudis, cerca de treball o d'altres
més concrets sobre hàbits salu-

Activitat esportiva nocturna

dables. Igualment, la pròpia recerca
d'informació per part dels usuaris en
el punt de connexió a internet té un
nivell d'acceptació molt elevat.

EDITORIAL

Prop de les persones
Fa pocs dies, l’Ajuntament de Súria va posar simbòlicament la primera pedra a les obres de construcció de més
de 30 habitatges protegits que s’aixecaran al carrer del
Doctor Fleming, a la Colònia, al barri de Santa Maria. A
Salipota, aquests darrers mesos de 2006 també estan
avançant les obres d’urbanització final de tot el grup
d’habitatges públics de Sant Sebastià.
L’objectiu de facilitar que la gent jove pugui accedir al
mercat dels pisos i que hi hagi una dinàmica de millora dels
habitatges que van quedant-se obsolets, ha ocupat un esforç
important de la gestió municipal des de fa força anys.
Com en les polítiques d’habitatge, l’Ajuntament té
vocació i obligació d’estar proper als problemes o a les
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necessitats de les persones. Es la raó d’ésser de molts
serveis que es desenvolupen des de les àrees
d’Ensenyament, d’Igualtat de Genère, de Serveis Socials i
de Participació Ciutadana, que sovint es coneixen poc i que
s’expliquen amb més deteniment en aquesta edició de La
Torre.
Des de la ciutadania és bo que es comparteixi tot
aquest camp d’acció, perquè es finança des del comú de
tots i perquè en siguem conscients i ens en sentim solidaris.

ANTONI JULIÁN I RIBERA
Alcalde de Súria
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AL SERVEI DELS CIUTADANS

Renovació del Consell d’Infants

El dia 5 d'octubre, en un acte celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament, van prendre possessió del càrrec els nous membres del Consell d’Infants. El Consell està format per un noi i una noia de 5è i 6è de primària de cada una de les tres escoles
i també de l’Escola de Música. Seran els responsables de representar l’opinió dels seus companys sobre diferents temes del
funcionament de la vila i transmetre-la a l'Ajuntament.

Súria a l’abast:
guia d’entitats i de serveis

El Pregoner
El Pregoner és una agenda mensual
d’activitats que es publicarà cada mes
al Crònica de Súria i a El Salí, a més de
distribuir-lo per les cartelleres de Súria,
l'Ajuntament, la Biblioteca, el Casal de
Joves...També el podeu trobar a la
pàgina web de l’Ajuntament. La
primera edició ha sortit amb les activitats del mes de desembre.

Noves tecnologies

Com ja haureu pogut comprovar, us han arribat les guies d’entitats i de
serveis. En la primera, podeu trobar-hi totes les entitats i associacions legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Associacions i les
podreu conèixer una mica més a fons. L’altra és una guia de recursos on es
poden trobar tots els serveis (Ajuntament, salut, ensenyament...) disponibles
a la nostra vila. L’objectiu és que esdevinguin una eina útil per a tothom.
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S’han fet dos cursos d'informàtica
de 20 hores cadascun (un de presencial i un de semipresencial), adreçats a
les famílies de Súria amb joves d'entre 10 i 14 anys. Aquests joves havien
d'anar acompanyats d'un familiar
(pare, mare, avi, àvia…), amb ganes
d'adquirir conjuntament coneixements sobre les noves tecnologies i
aprendre bons hàbits per utilitzar-les.

▼

AL SERVEI DELS CIUTADANS
Entrevista a Miquel Sala, regidor de Medi Ambient, Serveis Socials i Participació

“L’objectiu dels serveis socials és l’atenció a les
persones per evitar l’exclusió social”
- Una de les àrees que porta és
Serveis Socials. Expliqui'ns, a grans
trets, quins són els projectes principals que s'estan duent a terme en
aquesta àrea.
- L'objectiu principal dels serveis
socials d'atenció primària municipal és
l'atenció a les persones, per evitar l'exclusió social, i també promoure en la
persona o en la família un treball educatiu per potenciar les capacitats de
cadascú. Una part d'atenció a les persones, la més preventiva, la tenim
organitzada per àmbits, i així portem a
terme programes per a la gent gran com
mobilitat, teleassistència, memòria
viva... En l'àmbit d’infància 0-3 anys es
fa un programa de prevenció junt amb
les llars d'infants i pediatria del Centre
de Salut. Espai d'aprenentatges és un
programa de reforç escolar i també de
socialització, per a nens de 3r a 5è de
primària, que fem juntament amb
Càritas. És important també el treball
que es fa en l'àmbit de família i adolescència: xerrades, tallers per a adolescents i per a pares d’adolescents...
En l'atenció a domicili tenim el servei
municipal per a persones i famílies que
necessiten "un cop de mà" temporal, un
suport, orientació...
- En matèria d'immigració, Súria ha
portat a terme diverses iniciatives.
Aquesta nova realitat social s'està
vivint amb normalitat al seu
municipi o suposa alguna problemàtica especial?
- En aquests moments s'està treballant
per la consolidació de Pla de recepció i
acollida. Es van fer unes guies de
serveis en quatre idiomes i s'ha iniciat “Súria a l'abast” coordinat des de la
regidoria de Participació. En el
municipi hi ha una gran diversitat,
encara que relativament poques persones de cada país. Les persones
immigrades no és el volum més gran de
persones que acudeix a serveis socials
ni percentualment.

- Medi Ambient també és responsabilitat seva. En una societat en què
cada cop s'hi dóna més importància,
en quin punt creu que es troba el
municipi de Súria en matèria de
medi ambient?
- Jo diria que els grans problemes
ambientals són molt iguals arreu: l'excés de consum d'energia i aigua, la utilització del cotxe... A Súria en particular tenim els runams salins nostres i els
de Cardona que ens afecten, encara que
amb les mesures que s'han anat prenent
hem millorat molt la qualitat de l'aigua
de consum i també la del riu. Una cosa
ens ho demostra, l'any passat es va trobar una llúdriga atropellada vora el
pont de La Pobla.
- Súria va ser un dels municipis pioners a la comarca a implantar la recollida d'orgànica. Quina és la
situació en aquests moments?
- Després d'una arrencada espectacular
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en la qual vàrem arribar a reciclar al
voltant del 40%, la tardor passada,
coincidint amb el cobrament de les
taxes d'escombraries, va haver-hi un
retrocés. En aquests moments ens hem
estabilitzat a la ratlla del 32% que coincideix amb un percentatge molt semblant al del paper i dels envasos. És un
percentatge força acceptable però hem
de mirar de millorar-lo.
- Quant a Participació, com veu la
implicació dels suriencs i surienques
en la vida ciutadana?
- Súria té una gran tradició de participació: consells, comissions i gran
nombre d'associacions i entitats. No
obstant, en les entrevistes amb totes les
entitats i associacions, vàrem comprovar que no estan passant el millor
moment, costa molt trobar relleu per a
renovar les juntes. Però no és un problema local sinó que arreu passa més o
menys el mateix.
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ACTIVITATS PER A TOTHOM

Fira medieval al Poble Vell

Nou enllumenat
El barri del Fusteret estarà més ben
connectat amb el nucli urbà gràcies al nou enllumenat del Passeig.
D’aquesta manera, els vianants de
la zona també guanyaran en
seguretat. Amb aquesta obra, es
millora també una de les principals
vies d’accés al nucli urbà.

Camí de les Hortes
S’ha asfaltat el Camí de les
Hortes, en el tram que uneix el
Carrer Ignasi Abadal amb la
depuradora. També s’ha senyalitzat per reduir la velocitat.
Per cinquè any consecutiu, el Poble Vell
va acollir la Fira Medieval d’Oficis de
Súria, durant els dies 11 i 12 de novembre. Aquesta s’ha convertit en l’edició
més reeixida i ha aconseguit atraure
14.000 visitants.
Durant dos dies, el Poble Vell de Súria
va retrocedir fins a l’Edat Mitjana.
L’ampliació dels espectacles de carrer,

el major nombre d’oficis presents i el
bon temps que va fer durant el cap de
setmana van contribuir a l’èxit de participació de la cinquena edició de la
Fira Medieval.
Però aquesta bona resposta dels visitants no hagués estat possible sense la
implicació dels botiguers i veïns de
Súria.

La Generalitat ha renovat el
paviment de la carretera entre la
rotonda i Cal Trist. Properament es faran tres passos
remuntables de vianants per tal
de reduir la velocitat de la zona
i millorar-ne l’accessibilitat.
Finalitzades aquestes millores
la via passarà a ser urbana.

Un passeig per Súria

Millora al passeig del riu

La Diputació de Barcelona ha adjudicat les obres del projecte d’ordenació paisatgística de la carretera de
Castelladral. Aquest projecte preveu habilitar un carril per a
vianants i bicicletes. S’enjardinaran els talussos, plantant
diferents arbres i espècies vegetals, i es col·locarà mobiliari
urbà com una font, bancs i paperes.

Properament s’iniciarà l’obra de millora del passeig del
riu al carrer Guimerà. El projecte té l’objectiu de convertir aquesta zona en un passeig per a vianants que
completi l’anella que va del pont fins a la palanca pels
dos costats dels rius. Aquest espai es dotarà de mobiliari urbà per a esbarjo i pesca. La primera fase de l'actuació inclou la demolició de les actuals voreres i la
pavimentació d’un nou aparcament vinculat a la carretera. També preveu la pavimentació d’un tram davant
de l’actual plaça de Sant Jaume per tal de completar-la.
L’obra forma part del Projecte Integral de Rehabilitació
i Millora del Barri de Sant Jaume - Poble Vell i ha estat
debatuda en la Comissió creada per a la revitalització
del barri.

Nou semàfor a la plaça Bellavista
El Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona
instal·larà un semàfor a la plaça Bellavista amb l’objectiu de
millorar la seguretat dels vianants i reduir la velocitat dels
vehicles.

El CAP va endavant
Les darreres setmanes s’han tingut diverses converses amb
el CatSalut de cara a concretar els termes del conveni a signar per a la construcció del nou CAP de Súria. Actualment
els termes bàsics de l’acord són que l’Ajuntament cedirà al
CatSalut un local totalment construït de 1.200 m2, a canvi de
1.690.280,45 euros, valor calculat del local excloent el valor
del terreny. La signatura d’aquest conveni significarà un pas
més per a poder continuar el procés de disposar d’una nova
zona urbana endreçada amb una plaça amb zona verda i
aparcament. I per tenir, en un espai cèntric i accessible, un
equipament sanitari bàsic per al benestar del poble.

Urbanització del carrer Lleida
Properament començaran les obres d’urbanització del
carrer Lleida-Plaça Santa Maria. El projecte executiu
preveu la pavimentació del carrer, la conducció de les
aigües pluvials i millores en l’enllumenat públic de tot
el sector. A més a més, també s’adequarà una zona
verda prop de les ruïnes de l’antiga església de Santa
Anna.
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ACTIVITATS PER A TOTHOM

Primera pedra dels pisos
de protecció oficial
El dissabte 2 de desembre es va col·locar
la primera pedra dels 33 pisos de protecció oficial, ubicats al carrer del Doctor
Fleming, al barri de Santa Maria.
L’Ajuntament impulsa aquesta construcció amb la col·laboració de Diputació de
Barcelona, Caixa Catalunya i Proviure.
24 dels habitatges seran en règim de
venda. La resta es destinaran a lloguer. La
superfície oscil·larà entre els 46 i els 67
m2 útils, tindran dues o tres habitacions i
terrassa. Aquesta promoció tancarà el
procès d’urbanització de la zona de Santa
Maria Nord, que l’Ajuntament impulsa
des de l’any 1991, per moderar el preu de
l’habitatge. A finals de gener s’obrirà un
període d’informació pública dels requisits i les bases d’accés i adjudicació dels
habitatges, així com els terminis per poder
fer les sol·licituds.

Nou carrer
Sant Cristòfol

Aquest és l'aspecte del carrer de Sant
Cristòfol que ha renovat tota la seva
urbanització, que no s'havia tocat des de la
dècada del 1930. S'ha posat al dia tota la
xarxa de clavegueram i la xarxa d'abastament d'aigua potable. S'ha endreçat el
cablejat, s'han instal·lat baranes de protecció, s'ha recuperat un passatge d'accés, s'ha
restaurat un tram d'empedrat antic i s'ha
pavimentat amb llambordes. En general
s'ha millorat molt la qualitat urbana
d'aquesta via d'accés al Poble Vell.

Acte de col·locació de la primera pedra

La rotonda, gairebé a punt

Les obres de la rotonda i el pont estan arribant a la recta final. Actualment es
treballa en la pavimentació de la zona de l'estació d'autobusos, l'illeta central
de la rotonda, l'urbanització de les voreres i l'enllumenat. Properament s'instal·larà l'estructura que aguantarà la passera del pont i les xarxes de serveis i
es realitzarà l'ampliació de les voreres. L'actuació preveu l'asfaltat i la
senyalització de tota la zona, la col·locació d'elements de protecció i de
mobiliari urbà i la instal·lació d'un monument dedicat a la mineria, a la zona
central de la rotonda .
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7

D e s e m b re 2 0 0 6

QUALITAT DE VIDA

Toc d’atenció en
recollida selectiva
Un cop semblava que la recollida de
matèria orgànica s'anava recuperant
dels mals resultats de la tardor passada,
la resta de recollida selectiva dóna un
pas enrere (excepte en envasos).
Totes les fraccions estan pel voltant del
32%, menys en el vidre en què s'arriba
al 66%. Això demostra que només una

tercera part dels suriencs separen selectivament els residus que generen.
Cal recordar que qui no recicla està perjudicant el medi ambient però també
econòmicament tots els suriencs ja que
portar més residus a l'abocador és més
car i això repercuteix en la taxa
d’escombraries.

QUILOS

RECOLLIDA SELECTIVA (Súria 1996-2006)
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Gràcies al treball realitzat
durant aquesta legislatura, els
actes de la Festa Major de Súria
d'enguany han estat gratuïts i
amb èxit de participació. La
gratuïtat dels actes ha estat possible gràcies a l’augment dels
patrocinadors i als ingressos
generats per les barres de la
Festa Major. Hi va haver més de
40 actes programats per a tot
tipus de públic en diferents
indrets del poble. Alguns dels
més destacats van ser l’actuació
del ballet de danses i cors de
Rússia i les enramades.

Escola de Música

Les dades del 2006 estan comptades com si el novembre i desembre es mantenen dintre la mitjana d'aquest any

325 nens i nenes al cross
Més de 325 nens i nenes van participar el diumenge 5 de novembre al
cross escolar de Súria que va organitzar l'Ajuntament i el Consell
Esportiu del Bages. L'alta participació
i un circuit urbà idoni per a aquesta
competició van fer que espectadors i
participants passessin una entretinguda i agradable matinal esportiva.
Súria forma part del circuit comarcal
de competicions de cross escolar que
se celebren anualment i que tenen un
ampli seguiment entre les nenes i els
nens. El de Súria és una de les proves
especialment ben valoradores, amb un
circuit urbà accessible per als espectadors i equilibrat per als esportistes.

Una Festa Major
concorreguda

Al lliurament de premis, a banda de
Josep Empez, del Consell Esportiu
del Bages, hi van prendre part l'alcalde de Súria, Antoni Julián, i el regidor responsable d'Esports, Pedro
Albacete.
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A finals de juny es van fer les
segones colònies musicals a
Talamanca. Durant cinc dies els
participants van descobrir instruments i melodies i van preparar
el concert que van regalar als
pares a l'església del poble. Les
colònies van ser un èxit i
enguany es tornen a repetir.

Preservar la història
del Califòrnia
Des de l’àrea de Cultura, s’han
emprès diverses accions per a
salvar el valor patrimonial de
l’antic cinema Califòrnia, que
properament s’enderrocarà per
donar pas a un nou equipament
cultural modern i actualitzat.
S’ha rodat un documental en què
quedarà constància de l’edifici i
de la vitalitat humana que ha
acollit durant els seus quaranta
anys d’existència. També s’han
recuperat elements mobles de la
decoració del local, amb l’objectiu de museïtzar-los en l’edifici
de nova planta que substituirà el
Califòrnia, i s’ha organitzat una
jornada pública de visites abans
de la seva desaparició definitiva.

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Un vot a la coherència i al realisme
En el Ple ordinari del 24 de novembre el grup municipal del PSC va votar
en contra a una moció que va presentar
el grup del GPS demanant que es fes
una consulta popular sobre si a l’illa de
la serradora hi volien només el CAP i la
resta d'edificació equipament municipal. No és cap mala idea però no és
realista.
Algú podria entendre aquesta
decisió com si el grup del PSC no volguéssim escoltar els ciutadans/es. Res
més lluny de tot això, i les raons del
nostre vot són més que justificades:
El Centre de Salut està completament col·lapsat i necessita una ampliació
urgent. En aquests moments fer una consulta popular vol dir endarrerir el projecte qui sap quant de temps i no creiem
que això sigui el millor per a Súria.
La consulta popular es va fer quan
es van elaborar les normes subsidiàries,
van participar-hi molts suriencs i

surienques que van decidir requalificar
l'illa de la serradora donant-li certa edificabilitat per tal de poder desencallar
la seva urbanització.
A les últimes eleccions municipals,
el cavall de batalla va ser l’illa de la
serradora i el PSC, defensant la proposta d'edificar part de la illa, va ser el
grup que va recollir més vots. Segona
consulta que dóna la raó al projecte que
ha defensat sempre el PSC.
Per poder tirar endavant la proposta
del GPS caldria comprar el terreny que
no és municipal, urbanitzar la plaça i
finalment edificar la resta d'equipaments que l'Ajuntament hi volgués
construir, amb uns costos econòmics
molt importants. El grup municipal del
PSC creiem que això suposaria hipotecar l'Ajuntament per a molts anys i
creiem que hi ha altres prioritats.
No entenem què ha passat amb el
grup d'ERC, que sempre havia estat

d'acord amb la proposta de l'equip de
govern, perquè ara hagi canviat el sentit del seu vot.
Tant ERC com els altres grups
municipals són conscients que això
representa endarrerir la construcció del
nou CAP? ERC sempre l'ha reivindicat com a urgent.
També voldríem demanar a tots els
grups municipals on eren quan es va fer
la revisió de les normes subsidiàries,
estaven de vacances polítiques? El
procés de participació que es va fer en
el seu moment va ser àmpliament participatiu.
Per més participació que fem, si el
resultat no és el que els agrada sembla
que no hi ha manera d'acceptar-lo.
Des del grup municipal del PSC us
desitgem unes bones festes i un feliç
any 2007.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC

La plaça de la Serradora
Per què Esquerra va donar suport al
referèndum presentat en el darrer Ple
Municipal per GPS sobre la Plaça de la
Serradora?
Si Esquerra-Súria ha encetat un
procés de participació ciutadana amb la
intenció d’ajustar les seves propostes a
les necessitats dels vilatans (com ja va
fer amb el míting-col·loqui organitzat
per les eleccions al Parlament on veïns
de diferents barris van poder expressar
les seves opinions i inquietuds sobre
problemàtiques que afecten els respectius barris i Súria), no hagués estat

coherent oposant-se a escoltar l’opinió
del poble.
Ningú no es pot posar les mans al
cap quan es demana el parer d’un poble
davant d’una infraestructura tant important que afectarà directament els nostres
vilatans. Tots tenim a la memòria quan
el PSC va demanar fa uns anys el
mateix per a un projecte i, quan es va
denegar, s’esquinçaven les vestidures.
Francament, tenen memòria selectiva.
No s’hi val anar una vegada més a
les eleccions municipals presentant
grans obres socials o passant de
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l’opinió d’uns votants que els han permès ser al càrrec que ara mateix ocupen, siguin o no del seu partit.
Volem comunicar també que el passat dia 28 d'octubre la secció Local
d'Esquerra de Súria va nomenar per
majoria absoluta l’Àngel López i
Hernández com a futur cap de llista per
a les properes eleccions municipals
2007.
Salut i Bones Festes!

D e s e m b re 2 0 0 6

GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Súria, desperta’t!
Som a la recta final d’aquesta legislatura, una legislatura marcada per la
comoditat de la majoria PSC-ERC, de la
manca total de diàleg i d’un hermetisme
preocupant.
Els intents del GIS no han donat cap
mena de fruit i s’han tancat al calaix tota
mena de propostes, com el treball de la
plaça de Cal Belga on es demanava una
plaça verda per al poble o amb equipaments públics, la petició d’una plaça
davant de l’església St. Cristòfol, el control de la despesa, alternatives per fer el
CAP en altres indrets, la preocupació per
la caserna de la guàrdia civil, la petició
d’un reglament de Participació Ciutadana
i d’un consell de la joventut, la necessitat
urgent d’una nova piscina, l’obertura del
PERI 3-5, la revisió del projecte de la
nova sala polivalent amb un fòrum massa

petit, la compra dels pins de la mina…
Tot ha quedat en res. L’equip de govern porta el pinyó fixe i no hi ha manera
que ens escoltin. Nosaltres, per la nostra
part, hem intentat per tots els camins obrir
canals de diàleg sense obtenir cap resultat, i no sabem moltes coses que ens
agradaria saber, com el treball definitiu de
les proves geològiques del PERI 3-5, les
compensacions econòmiques i càrregues
de la construcció del nou CAP, o què
passa amb la caserna de la guàrdia civil?
Ara és el moment de les presses.
L’equip de govern es desperta del seu son
profund i comença a desplegar-se: obres
per tot arreu, màquines netejadores a
dojo, activitat accelerada inusual.
Nosaltres demanem eleccions cada
any, perquè Súria desperti del seu son
profund, només cal mirar pobles del

voltant i veiem que aquí fa temps que
hem quedat parats. Han fet un pavelló al
mateix lloc quant els pobles del voltant
han obert zones esportives, faran un CAP
subvencionat el 100% sota pisos, es continuarà posant pedaços a una piscina
sense futur i s’ensorrarà un tros més de la
nostra història amb el cinema Califòrnia,
tenint molts la mala consciència de no
haver fet res per “Salvar el Califòrnia" i
ara, vestit de gala per a una filmació,
encara ens sentim més culpables de
deixar-lo ensorrar i caiem en la temptació
de pensar que potser encara som a temps
de salvar-lo. De fet, no s’ha volgut ni
sabut donar aquesta possibilitat.
GIS us desitja unes bones Festes i un
bon any 2007. Moltes felicitats a tots!
GRUP MUNICIPAL DEL GIS

Per servir-te
Casa de la Vila - Carrer d’Ernest Solvay, 13 - 08260 Súria
a/e: suria@diba.es
Informació i oficina general ................... 938 682 800
Fax oficina general .................................. 938 682 931
Oficina d’Informació 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 d’Urbanisme ......................... 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
Casal de Joves ................................... 938 682 091
Parc Municipal del Casino. C/Casino s/n
Llar d’infants Petit Estel .................... 938 695 101
Ctra. Balsareny, 25-27
Deixalleria ......................................... 938 682 829
Km. 13, 1 ctra. C-1410, accés per estació Ferrocarrils
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Obres a Súria
El grup de CIU a l’Ajuntament de Súria
desitgem a tots els suriencs que les properes
Festes de Nadal vinguin amb amor,
abundància i alegria i un bon any 2007.
El nostre grup creu que quan es fan
obres de certa importància al municipi (que
normalment són subvencionades per la
Diputació o la Generalitat) hi hauria
d’haver un equip de redacció i d’execució
de les obres que sigui més coherent amb
l’obra que volem al poble i els terminis de
finalització d’obra que quasi bé sempre
s’allarguen molt més del temps estipulat.

A més, a la rotonda d’accés al Pont de
Salipota s’ha retirar una estàtua de Sant
Sebastià i volen posar-hi al seu lloc una
al·legoria de la indústria minaire. Nosaltres
creiem que seria més correcte que s’hi
posés també quelcom de la indústria tèxtil i
l’agricultura.
Les obres de la rotonda han ocasionat
un caos imponent, l’estació d’autobusos i
cafeteria pràcticament són inaccessibles,
tancat pels quatre cantons, als comerciants
de la zona també els fa mal per la manca de
compradors per les obres.

Al ple de l’Ajuntament del 24 de
novembre passat es va produir una curiosa
nota, i és que el regidor d’ERC va votar en
contra per primera vegada en una moció de
consulta popular sobre les obres del CAP a
la Plaça de la Serradora. Ara sembla que
s’adonen de la importància del projecte.
També hem de notificar que quan fem
alguna proposta a l’equip de govern, diuen
que ho tindran en compte, però després ni
en parlen.

GRUP MUNICIPAL DE CIU

Prevalen els vots en lloc del sentit comú
Benvolguts suriencs i surienques, un
cop més estem amb vosaltres i un cop
més no voldríem ser pessimistes, però
nosaltres no podem estar contents ja que
la nostra feina com a grup de l'oposició
no ha estat entesa per l'equip de govern,
PSC i ERC, i ni tan sols ha estat suficientment entesa per la resta de l'oposició. No obstant, el temps ens està donant
la raó. En política malauradament no
preval el sentit comú, prevalen els vots, i
la prosperitat de la nostra Vila depèn de
l'ús que és faci d'aquests vots.
Com es pot comprovar no dèiem cap
bestiesa a La Torre del juliol quan
explicàvem que entràvem en un període
d'obres i maquillatge. Una rotonda que no
aportarà cap millora i que no s'acaba mai,

un poble que poc a poc es va quedant en
molts aspectes endarrerit, un equip de
govern que és preocupa més de com pot
guanyar les properes eleccions que del
propi desenvolupament del poble.
Si volem ser honests també hem de
reconèixer algunes coses positives com
els nous passos de vianants, la Fira
Medieval i algunes coses més.
No podem deixar de parlar de la
"plaça de la serradora". En el ple del 27
d'octubre es van aprovar els Estatuts i les
Bases d'actuació de la Junta de
Compensació de la Unitat d'actuació
núm. 15 ("plaça de la serradora"). El GPS
va presentar una MOCIÓ al ple del 24 de
novembre de 2006, en què demanàvem
sotmetre a consulta popular la proposta

LA TORRE
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ 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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de l'equip de govern i la proposta del
GPS. Així com paralitzar el dictamen
núm. 2 del ple del 27 d'octubre. Tots els
grups van defensar la seva postura i quan
varen arribar les votacions, va ser desestimada per sis vots en contra del PSC i sis
vots a favor (3 del GIS, 1 de ERC, 1 CIU
i 1 del GPS). Es va haver de recórrer al
vot de qualitat de l'alcalde per desfer
l'empat. Per últim agrair a ERC que
després de tres anys i mig tingui aquest
gest tant valent, i lamentar l'absència d'un
regidor de CIU, que ens ha fet perdre
moltes esperances.
El grup municipal GPS us desitja un
Bon Nadal i un Feliç Any Nou.
GRUP MUNICIPAL DEL GPS
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El Nadal a Súria

Concert i audicions a l’Escola de Música

Concert de nadales populars i catalanes

Audicions, del 15 al 31 de desembre, a les 18 h, al Petit
Auditori.
Concert amb “Petit Poema de Nadal” (infants de 2 a 5
anys i orquestra diabòlica), el dimecres, 20 de desembre,
a les 18 h, al Petit Auditori.

Dimarts, 26 de desembre, a les 17.30 h, a l’Esplai. Dilluns,
1 de gener, a les 17.30 h, a la residència Bell Repòs.
Amb la Coral l’Esplai de Súria.

Portada del pessebre a Coaner

Organitzat per la Societat Atlètica de Súria.
Diumenge, 31 de desembre, a partir de les 00.30 h. Amb
el conjunt Luky-Luk, l’orquestra De Noche, amb la surienca Glòria Tàpia, i sessió de disc-jockey.

Diumenge, 17 de desembre.
Sortida a les 9 h des de la Plaça Sant Joan.

La fira de Nadal
Diumenge, 17 de desembre.
Durant tot el dia pels carrers i places de la vila.

El Poema de Nadal d'en Sagarra
Divendres, 22 de desembre.
A les 21 h, al teatre del Foment Cultural.
A càrrec de coral i orquestra de l'Escola Municipal de
Música i grup de rapsodes de les diferents escoles de
Súria.

Sardanes a la plaça
El dia de Nadal, 25 de desembre, a les 12 h, a la plaça
Sant Joan, amb la cobla Ciutat de Berga.

Els Pastorets
Dies 25 i 26 i 30 de desembre i 1, 6 i 7 de gener, a les 18
h, al teatre del Foment Cultural. Segons tradició local
centenària, text de Folch i Torres i música de Malats i
Gallés.

Ball de Cap d’Any

L’arribada dels Reis d’Orient
Cavalcada en la nit màgica del 5 de gener, a partir de
les 18 h, des de la muntanya de la Torre fins al centre de
la població.
Prèviament, el dissabte 30 de desembre, de 16 a 18 h, el
patge reial recollirà cartes dels infants al pati de
l’Ajuntament.

Exposicions
A Cal Balaguer del Porxo (C/ St. Climent, 1):“Mercats del
Món”. Fins al 7 de gener. Dimarts a diumenge i festius,
d'11 h a 14 h. Dissabtes, també de 16 h a 18 h. Tancat el
25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener.
Al local social La Llanterna (C/ Domènec Quinquer, 25):“El
Caganer”. Del 16 de desembre fins al 21 de gener.
Dissabtes i diumenges, d'11 h a 13 h. Divendres, dissabtes i diumenges, de 18 h a 20 h. Tancat el 6 de gener.

