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Súria, qualitat
de vida

AIXÍ ÉS SÚRIA

Súria s’adapta al canvis i millo

Com és Súria el 2007? La fisonomia de Súria està canviant. L’evolució en
tots els àmbits és un fet innegable. Serveis més propers als ciutadans, millors
equipaments i una voluntat de fer polítiques socials que es palpa dia a dia.
Súria s’adapta amb rapidesa als canvis socials, laborals i està preparada per
assumir nous reptes de futur.
La planificació urbanística i la previsió de serveis que ha fet l’equip de
govern s’ha anat fent visible al llarg
d’aquesta legislatura. A hores d’ara,
l’Ajuntament treballa perquè nous projectes, com el nou Centre d’Atenció
Primària, siguin ben aviat una realitat.
Durant aquest mandat també s’ha fet un
important esforç per posar a l’abast dels
ciutadans una millora dels equipaments
i dels serveis.
Paral·lelament, l’equip de govern ha
fet una clara aposta per reforçar la formació per a tot el conjunt de la ciutadania. També ha treballat en el marc de
l’assistència social, intentant detectar i

prevenir conflictes. En aquest sentit, la
gent gran representa un dels col·lectius
amb més necessitats. Cal tenir en
compte que la població està envellint.
Per això, des dels Serveis Socials, s’està
en constant alerta per intentar prevenir i
resoldre problemes.
A continuació, fem una radiografia de
l’estat actual del municipi des de diferents punts de vista.
Evolució de la població
A principis dels anys 80 la població
rondava els 7.000 habitants. A partir
d’aquí va començar una davallada que
no es va aturar fins el 2002, perdent
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gairebé un miler d’habitants. Però
l’evolució va començar a canviar a partir del 2002 amb l’arribada de les
primeres onades migratòries.
L'avantprojecte del pla territorial de
les comarques centrals preveu que Súria
tingui un creixement moderat com el
que s’ha mantingut durant els darrers
anys. El padró municipal del passat
2006 determina un cens de 6.290 habitants.
Al contrari del que passa en altres
poblacions del Bages, Súria es manté
per sota de la mitjana pel que fa a
població novinguda. Segons les dades
del darrer anuari estadístic del Bages,

▼
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ora en infraestructures i serveis
el 5,4% de la població és immigrant.
Tot i que, com demostren les dades,
l’arribada de persones nouvingudes és
sostinguda, Súria compta, des d’aquesta
legislatura, amb un pla de recepció i
acollida a la immigració. Aquesta eina
de treball, elaborada per l’equip de govern, té per finalitat la relació intercultural per evitar problemes d’exclusió
social. Segons dades del 2005, dels 326
estrangers censats, més d’una tercera
part prové de la Unió Europea. L’altra
tercera part arriba des d’Amèrica
Central i del Sud. La resta, procedeix
del Magrib i l’Europa de l’Est.
Polígon industrial La Pobla Nord sector B

Situació laboral
Súria té 56 hectàrees de sòl industrial en ús, quedant gairebé 22 hectàrees a
disposició de noves empreses interessades a instal·lar-se al nostre municipi.
Des del principi de la legislatura fins
a l’any 2005, el nombre d’activitats
econòmiques ha crescut, passant de 165
a 187. Malgrat això, la taxa d’atur ha
crescut, principalment perquè hi ha més
dones que no tenen feina. Una situació
que l’equip de govern confia en millorar
oferint noves possibilitats a les treballadores, especialment a través de la formació.

Vila educadora
Durant aquest mandat, l’Ajuntament ha tingut una clara vocació per
promoure i millorar l’oferta educativa
i de formació a tots els nivells.
Aquesta voluntat s’ha manifestat
aquests anys en múltiples iniciatives
destinades als infants, joves, adults, i
gent gran.
Així ha quedat palès el treball que
s’ha fet en consolidar l’oferta per als
més petits a la llar d’infants, adequar a
les necessitats actuals l’educació L’Ajuntament ha editat guies per a immimusical i reforçar l’Escola d’Adults. grants en diferents idiomes

EDITORIAL

Un poble més dinàmic i actiu
Aquesta edició de La Torre intenta ser un petit compendi de com és Súria en l’actualitat i quines són les principals iniciatives que hem portat a terme des de l’equip de
govern. L’equip de govern que tinc l’honor de presidir ha
volgut servir i estar al costat de les persones durant aquests quatre anys. Hem volgut que Súria fos més dinàmica, més activa i hem volgut posar en marxa un ampli
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paquet de serveis i actuacions que facin que el conjunt de
la població se senti cada vegada més orgullosa de viure-hi.
Hem treballat per una mobilitat més sostenible, pel turisme, per millorar la salut i per molts més altres aspectes
que ens ajuden a ser un poble amb qualitat de vida.
ANTONI JULIÁN I RIBERA
Alcalde de Súria
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AIXÍ ÉS SÚR

Múltiples actuacion

El govern municipal de Súria ha executat projectes en diferents àmbits. Ha ordenat la circulació, ha millorat la m
tius d’interès i d’esbarjo per als suriencs i per als visitants. Per fer-ho s’ha buscat la col·laboració, el consens i l

Millores al camí de la Depuradora

Nou enllumenat al camí de Fusteret

Paral·lelament al projecte del Riu Verd, s’ha arranjat el camí
de la Depuradora que permet travessar la riera del Tordell.

Un altre espai que ha canviat d’aspecte, especialment a la nit,
és el camí de Fusteret, on s’ ha instal·lat un nou enllumenat.

La geologia singular potenciada

Camí per a vianants a la carretera de Castelladral

Els punts d’interès geològic estan perfectament senyalitzats. A
més, aquest abril es presenta una guia per conèixer el recorregut.

El projecte de restauració paisatgística preveu un camí per a
vianants i un carril bici.

Noves places d’aparcament

Unificació de les plaques de carrers

Al solar del Califòrnia s’ha ubicat provisionalment cinquanta
places d’aparcament.

Ara les plaques dels carrers de Súria estan unificades i estan
totalment normalitzades lingüísticament.
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ns en tots els àmbits

mobilitat dels vianants i els vehicles i ha augmentat la seguretat. També ha treballat per adequar nous punts atracla participació dels veïns.

Senyalització acurada

Patrulles mixtes i policia local

S’ha millorat substancialment la senyalització horitzontal i
vertical del nucli urbà.

La millora de la seguretat ciutadana passa des del 2004 per
les patrulles mixtes de Policia Local i Mossos d’Esquadra.

Dipòsit nou d’aigua potable

Asfaltat de carrers

Les reserves d’aigua de potable de Súria han millorat amb la
construcció d’un dipòsit de 500 metres cúbics.

S’ha renovat l’asfaltat de diferents carrers.

La participació es tradueix en accions concretes

Més informació

S’ha programat un curs de formació per als entrenadors esportius
i monitors d’activitats extraescolars, demandat per les entitats

Les noves tecnologies permeten millorar la informació local
i turística gràcies a aquesta cèntrica terminal.
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NOUS EQUIPAMENTS

Súria tindrà un CAP modern i equipat
AIXÍ S’ORDENA L’ILLA DE LA SERRADORA:
Superfície de la illa de la Serradora .......................3.365 m2
Destinació urbanística:
Sòl públic (plaça i voreres) ....................................1.705 m2
Sòl edificable ..........................................................1.660 m2
Propietaris:
Ajuntament de Súria (31,59% de la superfície)
Corriola S.A. (68,41% de la superfície)

É
Operacions jurídiques de reparcel·lació, permuta i compravenda entre:
- Ajuntament de Súria
- Generalitat de Catalunya
- Corriola S.A.

É É

Resultat final projectat
- Urbanització de 1.705 m2
de nova plaça, voreres i
aparcament
- El 31,59% del sostre edificable, una part del qual es
cedeix al CAP i la resta per a
una nova inversió municipal

Titularitat:
Ajuntament de Súria

Nou Centre de Salut - CAP
(1.134 m2) en planta baixa
de l’edifici completament
acabat i equipat

Titularitat:
Generalitat de Catalunya

del poble. Serà un espai preparat per
poder-hi celebrar actes públics, amb
zona verda i una àrea infantil. Amb

É

É

La necessitat d'un nou Centre d'Atenció Primària (CAP) és evident ja que
el Centre de Salut actual no pot atendre
correctament la creixent demanda. El
nou CAP s'ubicarà a l'illa de la Serradora en una extensió de 1.134 metres
quadrats. Donarà servei a les poblacions
de Súria i de l’Àrea Bàsica de Salut.
Està dimensionat per atendre una
població de 15.000 persones.
L'Ajuntament ja ha signat amb la Generalitat el conveni de col·laboració segons el qual el govern català financia íntegrament el cost de les obres de construcció del nou CAP (1,6 milions d’euros).
Aquest centre s'ha dissenyat seguint
la tipologia que marca la Generalitat. El
projecte preveu 4 àrees d'atenció amb
16 consultes i 3 boxes. A més d'aquesta
zona de treball i atenció al públic, hi
haurà una àrea interna per al personal
del centre, on s'ubicaran els espais per
als professionals que hauran de fer
guàrdies.
La construcció del CAP es farà
paral·lelament a la urbanització de l'illa
de la Serradora. Amb aquest projecte
Súria guanyarà una nova plaça al centre

Resta d’edifici construït:
- 42 habitatges en 3 plantes
- 2 plantes d’aparcament per
a 107 vehicles
- 1 local comercial de 405 m2

Titularitat:
Corriola S.A.

aquesta reordenació urbanística també
s'ampliarà el carrer Pius Macià i el
carrer Magí Fàbrega.

Aquestes són dues imatges virtuals de com serà el futur Centre d’Atenció Primària de Súria. A l’esquerra, un pla general de com quedarà l’illa de la
Serradora, i a la dreta, una imatge virtual frontal del futur edifici
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NOUS EQUIPAMENTS

El pavelló ple de vida

Vista exterior del pavelló poliesportiu Josep Fàbrega i Tort

Des de principis de legislatura, el nou
pavelló poliesportiu és una realitat. El
nou equipament consta de tres pistes
poliesportives, en les quals es poden portar a terme diferents activitats esportives
de forma simultània. Aquest complex
esportiu també compta amb un gimnàs,
oficines i un bar. Des de la seva posada
en marxa, el nou pavelló Josep Fàbrega i
Tort ha demostrat la seva multifuncionalitat on es poden practicar diferents
disciplines esportives i tot tipus d’actes
de caràcter cívic. La gestió d’aquest
equipament va a càrrec de la SAS.
L’oferta
d’activitats
genera
un
dinamisme d’un ampli abast social.
Gairebé al mateix temps, es va cobrir
la pista poliesportiva de l'Escorxador. En
aquests moments, es troba en fase de
construcció la nova pista del barri de
Salipota.
Durant aquests darrers anys també
s’han fet obres de manteniment a les
piscines municipals i s’ha millorat la
vorera d’accés al camp de futbol.

A l’esquerra, la pista de l’Escorxador i a la dreta, la futura pista de Salipota

Nova vorera i tanca a l’accés del camp de futbol. A les piscines s’hi han fet arranjaments
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NOUS EQUIPAMENTS

Un gran parc a l’entorn del Casino
Un altre dels equipaments que
en el decurs d’aquest mandat s'ha
arranjat és el Casino i tot el seu
entorn que s'ha convertit en una
atractiva zona d'oci. L'Ajuntament
hi ha habilitat diferents espais destinats a infants i joves.
Fent un passeig per l'entorn
del Casino hi podem trobar una
zona de descans que acompanya
els equipaments que s'hi han
col·locat com una cistella de bàsquet, un camp de futbol 7, una
pista per a monopatins i un parc
infantil.
A més, en aquest complex
lúdic també hi ha el casal de joves,
dues pistes de tennis i el servei de
bar-cafeteria. Una àmplia oferta
lúdica per a Súria.

Els infants i els joves disposen d’una bona oferta lúdica

Parc infantil Colònia

Parc infantil Salipota

Parc infantil Rastells

Parc infantil Joncarets

L’oferta per als menuts es multiplica als barris
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AL COSTAT DE LES FAMÍLIES

Més equipaments al Petit Estel que s’ampliarà
Durant aquests quatre anys, l'oferta
educativa de Súria s'ha consolidat. A la
llar d’infants Petit Estel cal destacar la
col·laboració dels pares que han ajudat a
fer realitat els treballs de millora del pati.
Entre les feines que s’han portat a terme
hi ha la plantada d’arbres, la instal·lació
d’un joc infantil i la decoració dels murs.
En clau de futur, un dels aspectes a
remarcar és que aquesta llar d’infants
s’ampliarà per fer front a la creixent
demanda. Les previsions és que l’espai docent sigui més gran i, per tant,
augmenti el nombre d’aules i
d’alumnes.

Pati de la llar d’infants Petit Estel

L’Escola d’Adults evoluciona
per fer front a la demanda

Educar els pares per
educar els fills

L’Escola d’Adults ha fet una feina molt important
en el decurs dels darrers anys, especialment pel que fa
a la formació de persones immigrants que fan un esforç
per millorar els seus coneixements i inserir-se a la societat que els acull. Pel que fa a l’equipament de l’Escola
d’Adults, l’Ajuntament ha adequat l’aula d’informàtica
per tal d’acollir adequadament els cursos de formació.
Una altra de les millores que s’han portat a terme és
la corresponent a una aula que acull la biblioteca i una
altra aula per a impartir classes.
En els darrers anys, tant a Súria com arreu del país,
hi ha hagut un increment del nombre d’alumnes que
assisteixen a les escoles d’adults, la qual cosa va directament lligat al fenomen d’immigració.

En els darrers anys un dels eixos de l’acció de govern
de Súria ha estat el de la promoció d’accions que millorin la comunicació intergeneracional:
"L'espai de les Famílies" per als pares i mares de
nens i nenes entre 0 i 3 anys. Aquest any s’ha endegat un
taller per als pares de nens i nenes de 3 a 5 anys. També
s'han programat tallers adreçats a pares i mares d'adolescents amb l'objectiu de fomentar la comunicació en el
marc de l'àmbit familiar, un tema que ha generat molt
d’interès.
Juntament amb les AMPES, l’Ajuntament ha fet realitat un cicle de xerrades adreçades als pares i mares per
parlar de temes que els preocupen.
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AL COSTAT DE LES FAMÍLIES

El Casal de Joves, espai de referència
Al Casal de Joves dia rere dia es treballa
per oferir als nois i noies activitats, tallers i
atractives propostes. Al Casal hi ha oferta
telemàtica, es programen activitats diverses i
s'ofereixen els busos per anar al teatre, amb la
col·laboració del Consell Comarcal del Bages
i "El Galliner".
El Casal de Joves ha consolidat el vincle
amb diferents entitats juvenils de Súria que
han fet ús de les seves instal·lacions per dur a
terme les seves activitats i reunions.
Des del Casal s’ha impulsat la creació d'un
grup de jovent que pugui fer propostes, suggeriments i projectes de futur. A la mateixa
seu del Casal també s'ubica el Punt
d'Informació Juvenil on s'ofereix informació
de temes molt diversos com viatges, ensenyament o salut.
Una de les activitats que es porten a terme al Casal de Joves

L’Escola de Música porta molta marxa
L’Escola Municipal de Música ha
viscut al llarg d'aquest mandat una
constant evolució per a adaptar-se a
les necessitats educatives dels joves.
Per això, s'ha concretat un pla de
futur que marca els objectius, la capacitat i l'oferta del centre.
L'Escola de Música és un centre
viu des d'on neixen múltiples propostes que enriqueixen els estudiants.
Entre les novetats d’aquest centre
hi ha l’ampliació de l’oferta educativa
musical amb la possibilitat que tenen
els alumnes de formar-se en l’instrument de la bateria.
Per altra banda, el centre disposa
d’un nou piano de mitja cua, un
instrument molt valorat per la seva
qualitat acústica. Quant a espais,
l’Ajuntament ha fet realitat l’adequació d’un petit auditori on els

alumnes porten a terme audicions i
s’ha insonoritzat una altra aula.
Colònies musicals i intercanvis
L’Escola Municipal de Música
ha fet realitat unes interessants
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colònies musicals d’estiu i, per
altra banda, participa en les
accions d’intercanvis amb altres
escoles que hi ha a la comarca del
Bages i en d’altres punts del
país.

MEDI I SOSTENIBILITAT

Súria avança en el reciclatge de residus
Va ser durant la primavera del
2005 quan es va posar en marxa la
recollida selectiva de la matèria
orgànica.
Per incentivar el reciclatge de la
matèria orgànica es va fer una campanya de sensibilització en la qual
van participar veïns, col·lectius i
associacions que es van fer seva la
problemàtica dels residus. Aquesta
recollida s'emmarca en la línia de treball per aconseguir que Súria sigui
més sostenible.
Una dada significativa és que
l’any 2006 es va reciclar un 40% dels
residus que es van generar al
municipi.

Súria ja recicla una part important dels residus que genera

Més eines per
lluitar contra els
incendis
Súria disposa d’un nou dipòsit de
211.000 litres d’aigua ubicat a Torruella.
Aquest és un projecte que han fet realitat l’ADF i l’Ajuntament. El dipòsit està
preparat perquè mitjans aeris i terrestres
puguin captar l’aigua en cas d’incendi.
La previsió és instal·lar un altre dipòsit
en el marc del pla de mesures de lluita
contra els incendis. En aquest mateix
sentit, l’ADF compta amb 17 bótes, 5
remolcs, 11 cubes de purins per al transport d'aigua i 16 punts més de captació
d'aigua per als helicòpters. Cada 3 anys
s'arrangen 58 quilòmetres de camins
amb una inversió de 47.000 euros.

Dipòsit de 211.000 litres, important per lluitar contra els incendis forestals
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AL SERVEI DELS CIUTADANS
Entrevista a Antoni Julián, l’alcalde de Súria

“Els ciutadans de Súria hem

En anteriors butlletins hem entrevistat a diferents regidors de l’equip de govern. En aquesta ocasió, tancant la legislatura, parlem amb l’alcalde, Antoni Julián i Ribera.
- A grans trets, quin balanç fa
d'aquesta legislatura?
- Durant aquests quatre anys, els ciutadans de Súria han avançat en qualitat
de vida. S'han arranjat carrers, la carretera i s'han fet actuacions a tots els
espais d'esbarjo infantil. També s'ha
apostat pel desenvolupament industrial. En aquests moments està en marxa
el procés de desenvolupament de dos
nous polígons. Des d'aquesta legislatura comptem amb més i millors serveis.
I cal recordar la implantació de la recollida selectiva.
- Súria és, després d'aquest mandat,
un poble més endreçat, respectuós i
sostenible. Com s'ha aconseguit?
- Totes les obres que s'han desenvolupat s'ha procurat que fossin de qualitat
i que resultessin sostenibles. Per exem-

ple, s'ha prioritzat el vianant, com en el
projecte del Camí Escolar, amb el qual
s'han eixamplat voreres, com al Pont
de Salipota, perquè els nens i nenes
puguin anar a peu a l'escola.
- Durant aquest anys s'ha demostrat
que Súria té un fort potencial turístic. El Poble Vell, el Castell i la Fira
Medieval d'Oficis han actuat de pol
d'atracció. Quines són les properes
propostes que caldria executar per
consolidar l'oferta?
- La promoció turística i cultural de
Súria ha estat, és i serà un dels nostres
objectius, amb la voluntat final de
dinamitzar el teixit cultural del nostre
poble. Tot aquest potencial passa pel
Poble Vell. Hem potenciat la Fira
Medieval i les visites guiades. Així
hem aconseguit inecrementar cada any

L A TO R R E

12

Març 2007

el nombre de turistes. De cara al futur,
volem seguir amb aquesta línia. Estem
adequant nous llocs visitables, per això
fem actuacions al Roser i a l'absis de
l'església. També cal tenir en compte el
futur Centre d'Interpretació de la Sal,
que s'ubicarà al Casinet. Un altre puntal del present i del futur d'aquesta
oferta són les exposicions a Cal
Balaguer del Porxo.
- Un altre dels grans projectes
d'aquest mandat és el del nou Centre
d'Atenció Primària.
- Està previst que d'aquí a dos anys i
mig el nou Centre d'Atenció Primària
sigui una realitat. En aquests moments
ja ha començat el procés de desenvolupament de la Unitat d’Actuació de la
plaça de la Serradora. Gràcies a aquest
nou equipament, els ciutadans de Súria

guanyat en qualitat de vida”
guanyaran en la qualitat de l'atenció
mèdica. L'actual Centre de Salut s'ha
quedat petit. Amb les noves
instal·lacions, pensades per a una
població de 15.000 persones, els professionals podran oferir una millor
assistència sanitària i els usuaris, gaudir
de més qualitat.
- El seu equip de govern ha fet una
aposta decidida pel medi ambient.
Durant aquesta legislatura ha
començat la recollida de matèria
orgànica. Quina creu que és la clau
de l'èxit en el reciclatge?
- Quan vam implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica, els suriencs
van respondre molt bé i hi va haver una
important crescuda. Ara però, ens hem
trobat que la gent s'ha relaxat i això ha
provocat una davallada en els resultats.
Hem de continuar conscienciant la gent
de la necessitat de fer la recollida selectiva de la fracció orgànica, i també, del
paper, vidre i plàstic. S’han fet, i es continuaran fent, campanyes per intentar
aconseguir un creixement en el reciclatge. Cal recordar que hi sortim
guanyant, tant a nivell ambiental com
econòmic. L'any passat, després d'un
bon any, vam poder congelar el rebut
de les escombraries, perquè la factura
de l'abocador havia baixat.
- També s’ha treballat per als més
petits, arranjant i fent nous parcs
infantils, millorant les instal·lacions
de la llar d'infants, fent-los participar
amb els projectes del poble…
- Tenim el Consell del Infants, un fòrum
de participació on es recullen les propostes i els suggeriments dels més
petits. Des d'aquest ens es va proposar
d'arranjar els espais d'esbarjo infantil i
així ho hem fet. Hem adequat els que
estaven obsolets i n'hem creat de nous,

perquè tots els barris de Súria puguin
gaudir d'aquest tipus d'equipament. Una
altra de les idees que ha sortit des del
Consell és que el carrer estigui pensat
per a ells, perquè puguin sortir i jugar.
També han fet altres propostes que mica
en mica s'aniran fent realitat, com la
creació d'un carril bici.
- També esteu al costat del jovent i
heu treballat per oferir-los habitatge
assequible. És aquest el camí perquè
es quedin a Súria?
- Perquè els joves es quedin, Súria ha de
poder oferir habitatge digne i assequible. Amb la nova promoció de pisos
que s'està executant aquesta necessitat
quedarà més coberta. L'altre element
indispensable és el treball. Creiem que
les actuacions que s'estan fent en els dos
polígons industrials implicarà la
instal·lació de noves activitats
econòmiques i, per tant, el ventall
d'oferta laboral s'eixamplarà. També cal
tenir present l'oferta lúdica. Per això
potenciarem el Casal de Joves.
- Parlant de futur, quins són els principals reptes de futur que es planteja
per a Súria?
- A nivell econòmic hem de continuar
treballant per dinamitzar el teixit industrial i comercial i incentivar que s'instal·lin noves empreses a Súria. Pel que
fa als equipaments, haurem de remodelar el camp de futbol i intentar que sigui
de gespa artificial, fer realitat el nou
casal polivalent i la biblioteca, en l'espai on hi havia el Califòrnia. Com ja he
dit, hem de potenciar els nostres atractius turístics. En l'àmbit educatiu, hem
d'ampliar l'espai i les places de la llar
d'infants. I hem de potenciar que Súria
sigui un poble on els vianants siguin els
protagonistes i gaudeixin de prioritat.
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“La promoció turística
i cultural de Súria
ha estat, és i serà un
dels nostres principals
objectius”
“Procurem que les
obres públiques siguin
de qualitat i
sostenibles”
“Perquè els joves es
quedin a Súria els
hem d’oferir habitatge
digne i assequible i
treball”
“Hem de continuar
conscienciant els
ciutadans de la
importància de fer la
recollida selectiva de
matèria orgànica”
“Súria ha de seguir
treballant per
dinamitzar el teixit
industrial”

PELS CIUTADANS

Pavimentació de camins rurals

Durant aquest mandat Súria ha pavimentat diferents camins rurals entre els quals el del Pla de les Hortes i el de Samuntà. L’actuació
feta al camí de Samuntà és una de les accions més importants fetes al Bages en matèria de conservació i millora de camins rurals.

Nou vehicle per a la Policia Local
Dins la previsió de renovació dels
recursos materials, l'Ajuntament ha
adquirit un vehicle Nissan model
Pathfinther, logotipat, que reuneix i millora les prestacions de l'anterior, idoni
per a l'orografia del municipi amb
ambivalència entre carretera i camins
rurals, de 5 portes i un ampli maleter per
dotar-lo del material necessari en situacions d'emergència. A més del vehicle
adquirit, la Policia disposa de dues motocicletes.
S'ha implantat el servei de grua municipal, mancomunat amb dos altres ajuntaments de la zona, per tal de retirar vehicles
de la via pública que infringeixen les
normes de circulació o abandonats. També
s'ha adquirit un etilòmetre (per evidenciar
la intoxicació alcohòlica en sang dels conductors i/o persones implicades en accidents de trànsit, controls preventius, etc.) i
es preveu poder fer la implantació i connexió al SIP (Sistema Informàtic Policial)
per tal de recollir denúncies i fer consultes
al registre de conductors, vehicles,
antecedents de persones, etc. L'actual plantilla de la policia local està formada per un
sergent, un caporal i vuit agents.

Aparcaments a la zona de Tordell

A la zona de Tordell s’ha adequat l’espai per instal·lar-hi el parc d’atraccions de les fires i un nou aparcament.
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Imatge nocturna del renURBANISME

PENSANT EN LES PERSONES

Moure’s per Súria és més agradable

Millorar l’accessibilitat i la seguretat. Aquestes són algunes de les principals motivacions que han dut a l’equip de govern de Súria a realitzar el projecte que ha
transformat la carretera en una via més urbana. Amb aquest projecte global també
s’ha construït una nova rotonda que millora la distribució del trànsit rodat. En
aquestes pàgines s’expliquen, en detall, totes aquestes actuacions.
L’Ajuntament ha fet una important
aposta per ordenar la circulació a l’interior de la població, millorar la
mobilitat dels vianants i els vehicles, i
augmentar la seguretat.
La nova rotonda ha permès millorar la regulació i la fluïdesa del trànsit
rodat que passa pel pont de Salipota,
la sortida de l’estació d’autobusos i la
circulació del tram de carretera.
També esdevé un important element
de seguretat viària.
De fet, aquesta és una part de l’actuació que ha estat més global. I és
que els canvis i millores han afectat
tota la carretera de Súria: el pont de

Salipota, la cruïlla de la carretera amb
el pont, l’estació d’autobusos i tot el
tram de carretera des de la cruïlla amb
la carretera de Balsareny fins a Cal
Trist.
Des del dia de la seva obertura, la
nova rotonda exerceix de limitadora
de velocitat dels vehicles que circulen
pel centre urbà, que suporta el pes més
important del trànsit de vehicles.
Els vianants que transiten per
aquest sector també se senten més
segurs, ja que s’han definit passos de
vianants a les diferents vies que conflueixen en aquesta plaça.
La zona central de la rotonda
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recorda de forma clara l’important
lligam social i laboral entre Súria i la
mineria amb un monument dedicat a
aquest sector industrial. És una obra
de gran plasticitat treballada amb ferro
com a matèria primera.
Les obres que s’han portat a terme
en el decurs dels darrers mesos han
tingut un cost econòmic de l’ordre del
milió d’euros i s’han pogut executar
gràcies al suport de la Generalitat
(departament d’Obres Públiques i
Política Territorial i Pla d’Obres i
Serveis), així com de l’ONCE,
IMSERSO i el propi Ajuntament de
Súria.

URBANISME PENSAN

La carretera és més urbana
D’aquesta manera es millora l’accessibilitat i es redueix la velocitat de la
zona.
EL BARRI DE SANT JAUME
El tram d’aquesta carretera que
discorre pel barri de Sant Jaume, on es
converteix en el passeig del Riu.
Justament, un dels objectius d’aquesta
obra era posar en valor aquest passeig,
convidant el pas dels vianants. Per
això és un dels punts on s’ha instal·lat
un pas elevat que fa minvar la velocitat als vehicles que hi circulen.
En aquesta zona, s’hi ha adequat
un espai d’aparcament de 80 vehicles.
I és que un altre dels objectius de l’execució d’aquest tram del projecte era
la dinamització econòmica del barri de
Sant Jaume, posant en valor tota la
façana del riu.

▼

El passat 2006 es va fer efectiu el
traspàs, a Súria, de la carretera, que
fins al moment era de titularitat de la
Generalitat de Catalunya.
Per a integrar-la millor al municipi
i convertir-la en una via més urbana,
l’Ajuntament hi ha fet un seguit d’actuacions per millorar la mobilitat i la
seguretat dels vianants.
El projecte de renovació ha englobat el tram que va des de la cruïlla amb
la carretera de Balsareny fins al barri
de Cal Trist. En tot aquest tram s’ha
asfaltat.
A més a més, per a garantir una
millor seguretat dels vianants en la
principal via de passeig natural de
Súria, s’han col·locat 4 passos remuntables: entre el carrer Sant Josep i el
carrer Santa Bàrbara; dos al barri de
Sant Jaume, i un al barri de Cal Trist.

LES XIFRES:

pg. del Riu

COST: 229.486 euros
Generalitat ...........................
Ajuntament ........................

100.000
129.486

Un dels objectius de
l’obra ha estat el de
posar en valor tot
l’entorn del riu
S’han ordenat les
places d’aparcament
del barri de Sant
Jaume
El barri de Sant Jaume s’ha beneficiat de la reconversió de la carretera on s’han col·locat
passos elevats
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NT EN LES PERSONES

Prioritat per als vianants

El projecte que ha transformat tota
la carretera de Súria ha tingut una
important incidència al pont de Salipota.
Així, la vorera s’ha eixamplat i ha passat d’un a tres metres d’amplada. A més
s’ha fixat una protecció per als vianants.

Aquestes obres han suposat el
recreixement dels estreps del pont i de la
pila central. S’han col·locat unes bigues
d’acer i s’han garantit tots els passos
dels serveis que travessen el pont. Tot
això, s’ha fet sense reduir la llum de
desguàs actual del riu.
Aquesta obra del pont forma part del
projecte del “Camí Escolar” que ha permès eliminar barreres arquitectòniques,
construir rampes i ampliar voreres. A
banda de l’obra del pont s’ha actuat per
treure barreres arquitectòniques a la
cruïlla del carrer Diputació i l’avinguda
de l’Ajuntament. S’han adaptat els passos de vianants de la carretera de
Balsareny i un tram de vorera remuntable a l’alçada del carrer Francesc Coll.
A més a més s’ha arranjat la cruïlla que
hi ha a l’entorn de l’institut.
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▼

Les obres que s’han realitzat en el pont de Salipota formen part del projecte Camí Escolar

LES XIFRES:

COST: 224.921 euros
Generalitat (PUOSC) ..........
Ajuntament ........................
IMSERSO-ONCE .............

107.269
33.661
83.991

La vorera del pont
s’ha eixamplat passant
d’un a tres metres
d’amplada

URBANISME PENSANT EN LES PERSONES

Vida renovada a
l’històric
carrer Sant Cristòfol

Imatge nocturna del renovat carrer de Sant Cristòfol

▼

Aquest és l'aspecte del carrer de
Sant Cristòfol, imatge de nit, després
de la renovació que s’hi ha dut a
terme. L’obra, que es va acabar
d’executar el passat 2006, forma part
del projecte de renovació, millora i
dinamització del Poble Vell i el barri
de Sant Jaume. La Diputació de
Barcelona ha subvencionat part del
cost del projecte i la seva execució.
Amb aquesta actuació s’ha renovat tota la urbanització del carrer de
Sant Cristòfol, on no s’havia fet cap
actuació des de la dècada dels anys
30.
S'ha posat al dia tota la xarxa de
clavegueram i la xarxa d'abastament
d'aigua potable. S'ha endreçat el
cablejat, s’ha renovat tot l’enllumenat públic, s'han instal·lat baranes de
protecció i s'ha recuperat un passatge
d'accés. Ara el carrer convida a un
agradable passeig.

LES XIFRES

COST: 287.792 euros
Subvenció Diputació ..........
Ajuntament i
contribucions especials......

227.146
60.646

Aquest carrer s’ha
adequat seguint uns
criteris específics per
adequar-lo a l’entorn
del Poble Vell

Els veïns diuen com volen el seu barri

Un moment del taller on els veïns aporten idees per a millorar el poble
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Les aportacions fetes pels veïns en
un taller per generar idees i suggeriments al projecte d’intervenció de Sant
Jaume i el Poble Vell han estat tingudes
en consideració i implementades per
l’Ajuntament. La incentivació a la participació ha estat una constant en l’acció
de govern del consistori.
En relació a aquests barris, el consistori ha fet els passos per tal de poder
accedir a les ajudes que preveu la Llei de
Barris amb l’objectiu de rehabilitar-los
d’una forma integral. L’Ajuntament
apostarà perquè la proposta de Súria
s’accepti en futures convocatòries.

TURISME I CULTURA

La Súria medieval batega amb força
gràcies a la implicació ciutadana
La Fira Medieval d’Oficis s'ha consolidat convertint-se en un dels esdeveniments culturals més atractius del
nostre municipi. L'Ajuntament ha fet
una aposta ferma i decidida per aquesta festa i ha tingut una resposta
excel·lent de tot el poble de Súria.
Durant la darrera edició, que es va celebrar el passat mes de novembre, va
rebre 14.000 visitants, assolint un
rècord
d'assistència.
Des
de
l'Ajuntament s'ha buscat la implicació
de les entitats, els botiguers, els restauradors i els veïns de Súria. Gràcies a
ells, la Fira Medieval d'Oficis, que ja
encara la sisena edició, ha crescut i s'ha
enriquit amb l'oferta de més activitats,
tallers i espectacles.
L'esforç d'aquests anys han fet que
la Fira sigui un gran atractiu turístic i
cultural del municipi.

Els carrers del Poble Vells s’omplen de milers de visitants que segueixen les diferents propostes

Un nucli que ha recuperat aire
Súria ha consolidat la seva oferta
turística amb el Poble Vell com a
gran atractiu. Durant els darrers
anys, hem vist com mica en mica
han anat creixent els visitants que
s'interessen per la nostra vila i el patrimoni cultural i artístic que hi
poden descobrir. L’increment de turistes no ha estat fruit de la casualitat, sinó d'una estratègia planificada
des de l'Ajuntament que passa, entre
altres coses, per donar valor al patrimoni que tenim.
L'Oficina de Turisme, ubicada a
Cal Balaguer del Porxo, que està
oberta tot l'any, és el punt s'ofereix
tot tipus d'informació sobre Súria, el
seu patrimoni i la seva gent i es
coordinen les visites guiades per

Poble Vell i el Castell de Súria.
També hi ha una programació
anual d’exposicions i d’actes
paral.les que tenen una bona acollida.

L A TO R R E

19

Març 2007

El Castell,
centre d'interpretació

El Castell s'ha convertit en una de
les ofertes turístiques més importants
de Súria. La proposta museística que
s'hi ha desenvolupat ha donat un bon
resultat que ha quedat reflectit amb
l'increment de visites que hi ha hagut
any rere any.
El Centre d’Interpretació del Poble
Vell Forma part de la Ruta dels Castells
amb Visita Guiada, un projecte de la
Fundació Castells Culturals de Catalunya.

TURISME I CULTURA

Casinet i la ruta de la sal

El Casinet serà un dels punts d’interès de la Ruta de la Salt, d’abast intermunicipal

L’edifici del Casinet, al carrer
Major del Poble Vell, de propietat
municipal, serà reestructurat per a eixamplar el nucli d’espais culturals i
turístics iniciat a Cal Balaguer del
Porxo. Amb aquesta rehabilitació, es
posarà al dia l’accessibilitat d’aquest
equipament públic, mitjançant un
ascensor, i s’afegiran nous espais que
permetran un millor desenvolupament
d’activitats.
En un dels espais s’hi instal·larà

un centre d’interpretació a l’entorn del
comerç de la sal, promogut pel
Departament de Turisme de la
Generalitat, en el marc d’una promoció sobre l’esplendor medieval impulsada conjuntament pels ajuntaments
de Manresa, Santpedor, Cardona i
Süria.
En aquesta línia, durant els darrers
dos anys, també s’ha impulsat la ruta
de la sal, un sender senyalitzat des de
Cardona fins a la capital del Bages.

El Califòrnia en la memòria

▲

Aquest gener passat, s'ha executat l'enderroc de l'antic cinema i casal
Califòrnia. Les patologies arquitectòniques de la construcció, amenaçaven l'esfondrament i alhora calia avançar per a donar pas a la futura
construcció d'uns espais moderns, tant de teatre, com d'auditori, com
d'altres activitats, que en permetin un ús òptim i actualitzat. Abans del
seu enderroc, amb un criteri de preservació patrimonial, tant de l'espai
com del sentiment humà viscut en aquests locals durant gairebé 50 anys,
s'han realitzat tres accions diferents :
El rodatge d'un documental de gran qualitat en què s'explica la
història de les parets del Califòrnia que constitueixen història social
d'una època. Aquest documental s'estrenarà en una sessió pública i
se'n farà una edició en DVD.
Una jornada de visita oberta a mitjan desembre passat, que va convocar l'atenció d'un miler de suriencs.
L'extracció d'algunes elements decoratius de l'edifici amb la previsió de
museitzar-los en l'edifici que ha de substituir l'antic cinema.
▲

▲
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Una Festa Major
renovada per a
tothom
Gràcies al treball realitzat durant
aquesta legislatura per la comissió de
festes, els actes de la darrera Festa
Major de Súria van ser gratuïts. El
resultat: un gran èxit de participació
en tots els actes programats.
La gratuïtat de cada una de les propostes ha estat possible gràcies a
l’augment dels patrocinadors i als
ingressos generats als balls de la Festa
Major.
Durant la última Festa Major, per
exemple, es van programar més de 40
actes per a tot tipus de públic en diferents indrets del poble.

Caramelles i la
promoció de la
cultura popular
Al llarg de la història, les
Caramelles han convertit Súria en un
poble emblemàtic. Per això, mantenim i promovem les festes d'arrel
tradicional com aquesta. Cal destacar
el treball que realitza cada una de les
colles que hi pren part per convertirho en un gran esdeveniment cultural,
lúdic i social, consolidant-les com les
Caramelles més grans de Catalunya
quant a nombre i qualitat.
Però no tot s’acaba amb les
Caramelles, i per això també s’han
reforçat altres esdeveniments festius i
culturals com la festa major d'hivern
per Sant Sebastià o la Diada Nacional
de l'11 de Setembre.
També en l’àmbit de la cultura
popular se celebra anualment la festa
de les pubilles, la cavalcada de Reis,
les festes d’estiu als barris i el carnaval.

TURISME I CULTURA

Els valors de l’església antiga
Des de fa temps es treballa en
la investigació prèvia i la projecció
de la restauració d’alguns elements
de l’església del Poble Vell de
Súria.Es tracta d’elements de gran
interès que es volen fer visitables
al públic.
Està previst que durant aquesta
primavera ja es pugui veure finalitzada la primera fase dels treballs: l’adequació de l’antic absis
romànic del s. XIII i el seu subsòl,
que conté l’origen urbà de la Súria
més remota.

Excavacions al mas de la Garrigosa i al
Puig de Sant Pere
S’han dut a terme tasques d’excavació arqueològica al
mas de la Garrigosa, d’unes restes d’una antiga masia
del segle XII que formaran part de la ruta cultural i
turística del Samuntà i al Puig de Sant Pere, petit
nucli medieval. Cal destacar la participació voluntària
d’una vintena de joves alumnes de l’IES Mig Món.
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hi ha l’excavació de les dues habitacions més importants del mas.
Els treballs permeten també constatar les modificacions que es van fer a la masia i treure’n conclusions
sobre hàbits de vida.
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HABITATGE

Salipota, un barri renovat

Les diferents imatges mostren un barri completament diferent, amb nous equipaments com el parc infantil. A hores d’ara ja s’està construint la nova pista poliesportiva.

Fa gairebé dos anys es va fer entrega de les claus dels pisos dels darrers
quatre blocs de Salipota.
Era el juliol del 2005 quan pràcticament es començava a tancar la
reconstrucció d'aquest barri que va
començar fa setze anys arran de la
greu afectació d'aluminosi que va

afectar els edificis construïts a la
dècada dels anys cinquanta. Durant
tot aquest temps s'han invertit diners,
però sobretot s'ha invertit treball i
esforç per coordinar i aconseguir que
el nou barri de Salipota fos una realitat.
Ara els veïns gaudeixen de nous
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habitatges, més moderns i més amplis.
També s'ha urbanitzat tota la zona i s'ha
començat a executar les obres del projecte de la nova zona esportiva del
barri.
La pista poliesportiva s'ubica on hi
havia les últimes cases que es van
enderrocar del grup Sant Sebastià.

HABITATGE

Pisos protegits per a joves i gent gran

Imatge virtual de l’edifici de plurihabitatge ubicat entre els carrers Doctor Fleming i Transportador

Aquest mes de març s’ha obert el
període per sol·licitar els habitatges de
protecció oficial. A hores d'ara s'estan
executant les obres de l’edifici de plurihabitatge de 33 pisos protegits, destinats
a joves i gent gran. Aquesta promoció,
que s'ubica al carrer del Dr Fleming, al
barri de Santa Maria, és impulsada per

l'Ajuntament a través de la Societat
Municipal d'Habitatge de Súria, i compta
amb la col.laboració de la Diputació, la
Caixa de Catalunya i la promoció de la
societat Proviure.
Dels 33 habitatges, 24 es destinaran a
la venda. Tots comptaran amb aparcament i traster. Els 9 restants seran en

règim de lloguer i també tindran aparcament. Aquesta promoció d'habitatges
tanca el procès d'urbanització de la zona
de Santa Maria Nord, que l'Ajuntament
ha impulsat des del 1991, amb l'objectiu
d'intervenir en el mercat de l'habitatge
per a fer-lo més assequible a la població,
moderant-ne el preu final.
CALENDARI

▲

26 de març: inici de presentació de
sol·licituds

▲

26 de juny: finalització termini presentació de sol·licituds

▲

14 de setembre: publicació dels llistats
provisionals d’adjudicació

▲

15 d’octubre: finalització del període
de presentació d’al·legacions

▲

15 de novembre: publicació dels llistats definitius

▲ ▲

15 de desembre: sorteig públic
abril 2008: data prevista de lliurament
de les claus

Per més informació consulteu l’OMI o la web

Imatges de l’estat actual de les obres d’aquesta promoció de 33 habitatges
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LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

1. Juan Navarro - 2. Montserrat Llop - 3. Miquel Montraveta - 4. Jaume Ros 5. Encarna Mata - 6. Juan J. González - 7. Antoni Julián - 8. Ramon Codina 9. M. Àngels Ridó - 10. Ramon Auguets - 11. Pedro Albacete - 12. Miquel Sala
- 13. Carlos Roigé

1

12

4

2

6

3
5

8
7

10

11

13

9

COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT (14 de març de 2003-16 de juny de 2007)
ANTONI JULIÁN RIBERA (PSC)

CARLOS ROIGÉ SOLANO (PSC)

Alcalde-president

Regidor de Seguretat Ciutadana, Sanitat i

Mª ÀNGELS RIDÓ RIBAS (PSC)

Solidaritat

1era Tinenta d’alcalde-Regidora d’Urbanisme i

JAUME ROS JUNYENT (GIS)

Hisenda-Portaveu del Grup Municipal del PSC

Regidor-Portaveu del Grup Municipal del GIS

PEDRO ALBACETE MURCIA (PSC)

M. MONTSERRAT LLOP OLIVER (GIS)

2n Tinent d’alcalde-Regidor de Via Pública i

Regidora

Esports

JOAN NAVARRO JODAR (GIS)

ENCARNA MATA CARO (PSC)

Regidor

3era Tinenta d’alcalde-Regidora d’Ensenyament,
Cultura i Dona

MIQUEL MONTRAVETA GUIX (ERC)
4rt Tinent d’alcalde-Regidor de Joventut i
Festes-Portaveu del Grup Municipal d’ERC

MIQUEL SALA ARGERICH (PSC)
Regidor de Serveis Socials, Medi Ambient i
Participació

RAMON CODINA HERNÁNDEZ (CiU)

PARTITS POLÍTICS I
AGRUPACIONS D’ELECTORS
PRESENTS A L’AJUNTAMENT
PSC
Partit dels Socialistes de Catalunya
ERC
Esquerra Republicana de Catalunya
GIS
Grup Independent de Súria

Regidor-Portaveu del Grup Municipal de CiU

RAMON AUGUETS (CiU)
Regidor

JUAN J. GONZÁLEZ CASTILLO (GPS)
Regidor-Portaveu del Grup Municipal del GPS

CiU
Convergència i Unió
GPS
Grup de Progrés de Súria

En el decurs del mandat, la Corporació ha tingut les següents modificacions de composició: el setembre de 2006, el regidor Sr.
Josep M. Manubens i Vilà fou substituït per Ramon Auguets. El desembre de 2006, el regidor Sr. Miquel Montraveta, passà del grup
municipal d’ERC al grup Mixt.
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La Súria del 2007 és millor
S'acaba el mandat municipal 2003-2007.
En el moment de recapitular el treball realitzat des del govern municipal per a fer un
petit balanç, podem veure que molts projectes, idees i il.lusions de quatre anys
enrere, s'han anat convertint en realitats. A
Súria, aquest 2007, vivim millor que quatre
anys enrere ; hem avançat en cohesió i convivència i hem engegat noves iniciatives
emprenedores i innovadores. Aquest era el
compromís que vam adoptar en forma de
programa polític, i que pràcticament hem
aconseguit portar a terme en la totalitat.
Súria ha millorat i consolidat notablement
molts dels serveis i espais més propers a la
gent. Els carrers cada dia son més
endreçats, més nets i més accessibles a totes
les persones, incloses les que tenen mobilitat reduïda. L'acollida i integració d'immi-

grants, els programes d'educació i prevenció de drogodependències, tot el potencial
de moviment esportiu que gira entorn a les
instal.lacions municipals, l'activitat del
Casal de Joves, el servei de la de Llar
d'Infants, l'Escola de Música i l'Escola
d'Adults, son petites i grans realitats que,
tot i que tenen anys de trajectòria, darrerament s'han renovat i han agafat nova saba i
nova empenta.
D'altre part, Súria s'està projectant cap al
futur amb grans garanties de mantenir-se
com a població amb qualitat de vida. La
moderació del seu creixement demogràfic;
la diversificació empresarial que poc a poc
va fent-se gràcies a l'obertura de noves
zones industrials; el constant treball en la
promoció cultural i turística de la vila i les
seves arrels; i la planificació i moder-

nització d'equipaments bàsics com el futur
Centre de Salut o el futur Casal Cultural,
fan que tinguem tots els ingredients per a
un demà encara més optimista.
L'esforç realitzat és important i no cal dir
que el deixem a valoració dels ciutadans. El
que si és obligat d'agrair és la col.laboració,
l'intercanvi d'idees, el debat positiu i la
participació que en aquests quatre anys
hem tingut per part de molts veïns,
entitats, empreses i institucions. Tot
aquest gruix d'aportacions ha estat
indispensable per aquesta Súria de
2007 millor per a tots.

nostra Festa Major, on en els darrers quatre
anys s'han anat incrementant els actes gratuïts
i en aquesta darrera ocasió podem parlar d'una
festa major gairebé gratuïta i amb un gran
nombre d'afluència i participació ciutadans
malgrat la pluja. Us puc asegurar que la Plaça
Sant Joan feia goig de veure. Des de la meva
regidoria aprofito altre cop per donar les gràcies a tothom per la seva assistencia i colaboració.
Però no nomes aquesta festa en concret sinó
que en la resta de les festes importants, com
ara: l´11 de Setembre, els Reis , el
Carnestoltes , Sant. Joan, les enramades i les
festes majors dels barris , treballant conjuntament amb les entitats s´ha buscat la forma de
fer-les mes atractives a tothom i buscar també
la participació dels suriencs i foranis
Des de l’àmbit de Joventut s´ha donat continuitat i s ´han potenciat las activitats del
Casal de Joves que es va posar en marxa el
2003 , donant resposta a les necesitats que
tenen els joves fins al punt de que el pasat
mes de gener es van fer les primeres passes
per constituir una asamblea dels joves de
Súria ( 16 - 28 ) per tal de que en la propera
legislatura ells també es puguin expresar i

propasar les seves idees i proyectes. El
Casal de Joves també ha funcionat molt bé
amb exposicions, xerrades i tallers , durant
tot l´ any hi han hagut activitats per a
tothom.
I per finalitzar, com ja sabeu, el projecte més
important d'aquesta legislatura és el nou centre de salud, el qual està aprovat i com tothom
pot veure ja s'estan fent els primers passos per
construir el nou edifici. És clar que el nostre
poble el necessita i jo personalment estic i
estaré orgullos de que en menys de dos anys
Súria disposi d' un nou centre de salud totalment equipat, i que els suriencs gaudim d'una
sanitat de primera. Aixó era una promesa
electoral i aixó ara ja és una realitat.
A profitan aquesta carta, m´agradaría acomiadar-me del poble de Súria i dir que ha estat
un honor ser-ne regidor, i animar a tots els
suriencs i suriencas a participar activament
en la vida politica i social del poble, ja que
només Aixa, treballant des de dintre i no pas
des de fora podem aconseguir que aquest
poble sigui un lloc millor per a viure - hi
tots plegats .

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Grup
Mixt
Un cop arribat al final de la legislatura és hora
de fer balanç per part de l' equip de govern i
com a grup municipal del poble de Súria i
veure si allò que es va prometre temps enrere,
finalment ara és una realitat.
Primer de tot, dir que és difícil plasmar en una
pagina tot el treball que s'ha fet durant tot
aquest temps dins de l'equip de govern , però
que aviat estaran tots enllestits.
Durant aquests 4 anys suria ha anat millorant
els seus equipaments municipals infantils a
tots els barris, canviant tot el material (gronxadors, tobogans) i posant-ne de nous conformes amb la normativa europea. A més no
hem d'oblidar la remodelació i potenciació del
parc municipal del casino, on nens i adoloescents hi tenen un espai de lleure perfecte, i un
punt d'informació i atenció juvenil on s'hi
imparteixent diferents exposicions , com
també xerrades, i altres activitats.
A més, tots els carrers de Suria tenen a hores
d'ara les mateixes plaques, i escrites en català.
Ja no queden carrers on hi havia fins a tres
plaques diferents, o carrers on simplement no
n'hi havia cap.
Un altre èxit remarcable i part d'aixó també es
deu a la participació del poble de Suria es la
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La legislatura del silenci i la prepotència
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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.

el que teníem sense tenir en compte els diners de l'edifici tirat a terra. El nou, només
amb una grada, perquè l'altra queda limitada per la falta de visibilitat, amb un museu
sense museu, amb un gimnàs que no si cap
i amb una subvenció que encara ara no
acaba d'arribar.
La gestió del PSC ens vol portar a tenir
un nou Centre de Salut amb quaranta pisos
al damunt, sense poder créixer en el futur,
"pel mal cap de gestions d'Ajuntaments
passats" (el GIS entre mig) que van tenir
l'empenta de comprar 1000 metres a la
plaça de Cal Belga, de comprar el
Califòrnia, de fer l'edifici de l'actual Centre
de Salut de 1.100 m2 concebut per poder
créixer en el futur, preparat per posar-hi
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ascensor, i on s'han ubicat altres equipaments. El PSC s'ha beneficiat d'aquestes
compres de terreny i ens han fet trampes
electorals presentant una maqueta flamant
de Sala polivalent- Biblioteca en un terreny
que no pertany a l'Ajuntament. No ha
comprat cap terreny, no ha desenvolupat el
Peri 3 i 5 i viu de renda gràcies a que altres
van fer patrimoni, han ensorrat el
Califòrnia gastant abans 11.208
entre
neteja i quadre de llum (filmació a part).
Llàstima que tot plegat estigui tant mal gestionat. Només esperem que els suriencs
reflexionin i valorin si s'ha de fer un canvi.
Ara és el moment.

GRUP MUNICIPAL G.IS

Casa de la Vila - Carrer d’Ernest Solvay, 13 - 08260 Súria
a/e: suria@diba.es

Per servir-te

Han estat quatre anys de silenci, de
falta de transparència i d'una prepotència de
majoria absoluta. No els ha calgut ni han
volgut el consens de totes les forces i s'han
mostrat còmodes en les seves decisions.
El tema estrella ha estat el C.A.P o centre de Salut. Hem demanat per activa i per
passiva un diàleg clar i obert, reclamant la
consulta popular per decidir grups polítics i
ciutadania la millor opció, però el PSC,
recolzat pel Sr. Montraveta, no s'ha preocupat d'obrir cap via de diàleg i s'han mostrat
prepotents.
Els dotze anys de govern de PSC a
Súria, no ha portat més riquesa al poble ni
ha portat un millorament dels equipaments.
Han fet un pavelló al mateix lloc, ensorrant

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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CIU no hem perdut la il·lusió
Aquests 4 anys hem aguantat la
màquina piconadora socialista, engreixada per ERC, encara que l'oli utilitzat va
canviar de proveïdor sent després el grup
mixt. La nostra posició durant aquests
anys no ha estat d'intent d'enfrontament,
més aviat hem demanat diàleg i consens,
això no vol dir que en situacions concretes hem sigut durs i inflexibles, no atacant la persona com a tal, sinó al regidor
com a polític davant del seu projecte.
Des d'un començament vàrem demanar projecte i imaginació, durant aquests
anys (no aquests quatre, sinó dotze), l'equip de govern ha anat per darrera de les
circumstàncies, sense imaginació, ni projecte de futur. Hem insistit molt amb l'espai comprès per la Plaça de la Serradora,
Califòrnia i prolongació Ctra. Balsareny i

Av. Ajuntament, perquè des d'un principi
vàrem creure que era i és una zona vital
pel creixement urbanístic i situació de
serveis, sense que en cap moment ens
escoltessin. No sabem que si per casualitat, ara és el punt calent urbanístic.
Creiem que les actuacions que s'estan
portant, s'estan enfocant sense un necessari consens dels grups municipals. A dia
d'avui, referent a la Plaça Serradora i projecte CAP, creiem que l'equip de govern
encara no té clar l'avantprojecte, i els
grups de l'oposició no hem vist res que
fos ni coherent ni acceptable, volent fer
un CAP sense possibilitats de creixement, creiem que és un error. Per posar
un altre exemple de projecte de futur
socialista, ens estem gastant 659.000
euros per mantenir unes piscines

inaguantables (això es projecte i imaginació).
Ens ha decebut el batlle, per la seva
manca de capacitat per sumar esforços i
ha creat d'una manera clara i inacceptable
dos bàndols dins de l'Ajuntament, els
seus (equip de govern), i els altres, essent
per un poble una posició tal i com s'ha
demostrat nefasta.
Des del nostre grup ens ha donat la
sensació de que estem picant pedra, però
les muralles també cauen. Hem intentat,
amb el nostre treball, agrair la confiança
que per part dels suriencs ens van donar i
continuarem amb aquest esperit. CIU treballa per la qualitat de vida dels suriencs.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

El temps ens dóna la raó
Estem arribant al final de la legislatura i
és hora de fer balanç de la feina feta
durant aquests quatre anys des de l'oposició. Els nostres objectius s’han encaminat sempre a portar a terme una oposició
constructiva. Hem valorat totes les propostes i hem votat amb coherència, hem
presentat propostes que no han estat enteses ni per l'equip de govern ni per la resta
de l'oposició, el temps però, ens ha anant
donant la raó tal i com explicarem en
diferents exemples a continuació.
El GPS va proposar al ple de desembre
de 2003 vendre el solar de la unitat d'actuació nº8 per comprar la part privada de
la "plaça de la serradora" quan el seu
valor era de cent vint milions de pessetes
(avui el propi equip de govern ha triplicat
el valor del terreny d'aquesta unitat d'actuació), van votar en contra PSC i ERC, i

es van abstenir GIS i CIU. També varem
demanar que els solars de la unitat d'actuació nº 8 es venguessin a particulars i
no a un constructor.
El 30 de desembre de 2005 el GPS va
presentar una moció en la que es demanava que l'Ajuntament comprés la
Cooperativa. Van votar en contra el PSC
i ERC, i és van abstenir GIS i CIU.El 24
de novembre de 2006 presentem una
moció en la que demanem sotmetre a
consulta popular la urbanització de la
"plaça de la serradora" amb l'objectiu de
que els ciutadans triessin entre la proposta del PSC consistent en CAP, un local
comercial, 42 pisos i 2 plantes soterrades
on hi hauria part del CAP i aparcaments
pels pisos; i la proposta del GPS consistent en el CAP, 2 plantes soterrades amb
capacitat per 280 cotxets i un edifici d'e-
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quipaments on és podria fer encabir
l'Ajuntament, la biblioteca i un casal
d'entitats. Per què no han deixat que els
ciutadans de Súria poguessin decidir
sobre el futur de la plaça de la serradora?
Al poble de Súria hi ha moltes mancances que no podem deixar de banda.
Tenim unes piscines que fan pena i no és
fa res per tirar endavant el projecte
esportiu del camp de la bota, i tants d'altres projectes que no podem anomenar
per manca d'espai.
Des del GRUP DE PROGRÉS ús demanen que el dia 27 de maig aneu a votar,
però sobre tot, que ho feu amb coherència perquè guanyi la vila de Súria.
Rebeu una salutació ben cordial del GPS.
GRUP MUNICIPAL DEL GPS

Súria, a la MINERIA

Amb aquest monument,
s’homenatja una activitat
vinculada a la Súria dels
darrers cent anys: la mineria, amb tot allò que significa com a fenomen viscut
per molts homes, dones i
famílies de la vila; i amb
tot el que significa com a
motor de progrés que ha
estat i és per al municipi.
És obra de l’escultora
Àngels Freixenet i ha estat
finançada conjuntament
per la Generalitat,
l’Ajuntament, la Diputació
de Barcelona i Iberpotash
S.A.

