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Durant el 2008 és previst que s’acabin els 33
habitatges de protecció oficial que l’Ajuntament
ha promogut al barri de Santa Maria

Construïm una vila
per a tothom

UNA VILA PER A TOTHOM

Habitatges i espais per a au
Habitatges de protecció
oficial, nous equipaments, millora de carrers, noves urbanitzacions, itineraris per a
vianants, ampliació de les
places d’aparcament...
Són només alguns dels
exemples en què Súria
treballa dia a dia per a
millorar la qualitat de
vida de la ciutadania, per
tenir una vila que prioritzi les necessitats de les
persones
Amb la voluntat de dotar el nostre
municipi de nova oferta d’habitatges,
continua, segons el calendari previst,
la construcció de 33 habitatges de protecció oficial, 24 de venda de règim
general i 9 de lloguer, al carrer Doctor
Fleming número 17 de Súria, promoguda per Proviure SL. D'acord amb
el conveni signat entre aquesta promotora, l'Ajuntament de Súria i la
Diputació de Barcelona, s'està desenvolupant la convocatòria d'adjudicació dels habitatges, que va
començar el mes de març.
El 26 de juny va finalitzar el termini
per a presentar les sol·licituds corresponents, amb 122 expedients tramitats. D'aquests, només un demanava
lloguer. 4 sol·licituds de compra han
quedat excloses, dues per no arribar
als ingressos mínims, una per superarlos, i la darrera per disposar ja d'un
habitatge en propietat. L’única
sol·licitud que optava al lloguer va
quedar exclosa des d'un primer

La pista poliesportiva tanca
el procés d’urbanització a Salipota
Amb la posada a punt de la pista esportiva de Salipota es dóna per tancada la llarga i ambiciosa intervenció urbanística i de millora d'habitatges
que s'ha dut a terme en aquest barri del 1992 fins ara i que incorpora una
alta qualitat arquitectònica i un nou concepte dels espais urbans a la vila.
La pista esportiva, oberta al barri i a l'ús de la població, s'ha acabat d'adequar recentment.
moment donat que no es justificaven
ingressos econòmics suficients.
Els 9 habitatges destinats al lloguer
per a joves i majors de 65 anys no
s'adjudicaran en aquesta primera convocatòria, però s'estan estudiant diferents alternatives que, prioritzant el
manteniment del règim de lloguer,
obrin aquesta opció al conjunt de la
població del municipi.
Els preus, marcats en el Pla per al dret
a l'habitatge 2004-2007, inclouen les
places d'aparcament per a tots els
habitatges, i també trasters per als
habitatges de venda.
Aquest desembre s’ha procedit al
sorteig públic per l'adjudicació final
dels habitatges destinats a la venda,
que estarien en disposició dels seus
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nous propietaris el mes d'abril del
proper any.

Itinerari de vianants
a Bellavista
L'atractiu traçat de la carretera de
Castelladral, que gaudeix de bones
vistes al nucli antic de Súria, ha estat
aprofitat per integrar un itinerari per a
vianants paral·lel a la carretera, en un
nivell elevat per a protegir-lo del trànsit rodat i facilitar les vistes de la
zona. Els materials utilitzats segueixen criteris mediambientals per integrar el nou passeig al paisatge de l'entorn. El passeig té una longitud total de
700 metres i ha suposat una inversió de
203.755 euros. L'obra ha estat realitzada per la Diputació de Barcelona.

gmentar en qualitat de vida
Noves urbanitzacions
a Santa Maria

Nova urbanització al carrer Fonthier

Bellavista guanya un espai de lleure

El carrer de Norbert Fonthier, el carrer
dels Til·lers (enllaç entre Fonthier i
Moreres), el carrer de Lleida i la plaça
de Santa Maria, han estat urbanitzats
de forma definitiva.
La majoria d'aquests vials públics
eren camins de terra i ara han passat a
reunir les característiques bàsiques de
carrers integrats a la trama urbana de
Súria (pavimentat, adequació de
canalitzacions de clavegueram,
serveis d'aigua, gas, telèfon, baixa
tensió d'electricitat, enllumenat, etc).
Al carrer de Fonthier i dels Til·lers,
s'hi ha donat una solució com a vials
interiors, amb espais per a circulació
rodada i de vianants i aparcaments,
endreçant i connectant la zona a la
nova urbanització de Santa Maria
Nord, pel nou carrer de Mercè
Rodoreda. La inversió realitzada puja
a 328.000 euros.

Al carrer de Lleida i a la plaça de Santa
Maria, s'ha seguit el projecte del Servei
de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona, que preveu la
conservació de les restes arqueològiques de l'antiga església de Santa
Anna. En la millora d’aquesta zona,
s’ha fet una inversió de 166.000 euros.

Més aparcaments a Cal Trist
S'ha arranjat aquest espai d'aparcament, que s’ha ampliat amb vuit noves
places per a vehicles. També s'hi ha
millorat la seguretat col·locant una
tanca al marge del riu i s'ha endreçat
tot l'espai.

Millores al carrer
de La Salut
A falta de posar el panot a la petita
plaça, s'han arranjat les escales i construït una rampa que ha millorat l'accessibilitat en aquesta zona del barri
de St. Jaume.

EDITORIAL
El carrer de Lleida té més qualitat

Il·lusió per a una nova etapa

Millora en un punt del carrer Salut

Com podeu veure en l'edició d'aquest butlletí d'informació municipal,
Súria ha començat amb força el període de treball municipal 2007-2011.
Portem una bona velocitat de creuer en la gestió del dia a dia i en la previsió de projectes i inversions que es podran escometre durant els quatre
anys vinents. Aquesta empenta, sumada a la màxima participació de tota
la ciutadania de Súria, des de les empreses industrials fins al petit comerç,
des de les entitats i associacions fins a cadascun dels veïns i veïnes de la
vila, han de donar un balanç positiu sense precedents.
Vull animar tothom a il·lusionar-nos, a treballar i a cooperar pel progrés
de Súria, des d'una òptica oberta, ambiciosa i dinàmica. Amb l'ajut de tots
segur que ho aconseguim.
ANTONI JULIÁN I RIBERA
Alcalde de Súria

Cal Trist ha augmentat aparcaments
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AL SERVEI DELS CIUTADANS

Un nou ajuntament al servei de Súria
Aquesta és la corporació municipal i l’equip de govern sorgits de les eleccions del passat mes de maig

ANTONI JULIÁN RIBERA

ENCARNA MATA CARO

M. ÀNGELS RIDÓ RIBAS

1a tinent d’alcalde
Cultura i Educació
PSC

2a tinent d’alcalde
Medi Ambient i Serveis Socials
PSC

Alcalde
PSC

JUAN-JOSÉ GONZÁLEZ CASTILLO

ÀNGEL LÓPEZ HERNÁNDEZ

CARLOS ROIGÉ SOLANO

MIQUEL-ANGEL MONTAÑÀ MERINO

3r tinent d’alcalde
Via Pública i Festes
GPS

4t tinent d’alcalde
Esports i Joventut
ERC

Regidor - Seguretat Ciutadana i
Promoció Econòmica
PSC

Regidor
Urbanisme i Hisenda
PSC

M. MONTSERRAT LLOP OLIVER

NATÀLIA FLORES PUJOL

MABEL NIETO AGÜERA

Regidora
GIS

Regidora
GIS

Regidora
GIS

MIQUEL CAELLES CAMPÀ

ANNA PÉREZ HIDALGO

RAMON CODINA HERNÁNDEZ

Regidor
AIS

Regidor
AIS

Regidor
CIU
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EL NOSTRE PATRIMONI

La millora de Sant Jaume i el Poble Vell,
un objectiu per als propers cinc anys

El barri de Sant Jaume, vist des del Poble Vell. Són els dos nuclis urbans de Súria que rebran una injecció per a millorar la seva
infraestructura. La primera actuació serà acondiciar el tram del carrer de Sant Sebastià, prop del portal de Cardona, que recull la
imatge petita

Amb la subvenció que ens han atorgat
de la Llei de barris, es tanca un llarg
procés de més de tres anys, que ha de
permetre revitalitzar i dinamitzar els
barris del Poble Vell i Sant Jaume. En
el ple del mes de setembre, es va acceptar la subvenció i aquest mes de
novembre s'ha signat el conveni de
col·laboració amb la Generalitat que
preveu una important inversió, a parts
iguals entre la Generalitat i
l’Ajuntament de Súria.
L'elaboració del projecte de rehabilitació i intervenció integral dels barris
de Sant Jaume- Poble Vell ha estat un
procés llarg i participatiu, fent-lo molt
realista i viable amb l'acord de tots els
grups polítics, la participació de les
associacions de veïns i la incorporació
de l’opinió de veïns i veïnes.
Aquest projecte permetrà millorar
aspectes urbanístics, d'equipaments,
millora de l'espai públic, la rehabilitació del Casinet, subvencionar la
rehabilitació de façanes, elements
estructurals dels edificis i instal·lació
d'ascensors en blocs de 3 pisos...
També s’hi inclouen millores ambien-

tals, de mobilitat i d'accessibilitat i dur
a terme programes de dinamització
econòmica, social i cultural.
L'ajuda, d’1,5 milions d’euros, corresponent el valor del 50% de tota la
inversió, està distribuïda en 5 anys.
L'Ajuntament, amb l'ajuda d'altres
institucions i particulars, haurà de completar l'altre 50 % del cost total del projecte, que es de més de 3 milions d'euros. És un esforç econòmic important
per a l'Ajuntament, però que permet
duplicar-ne el seu valor gràcies a la
subvenció. I, per tant, és una gran oportunitat per avançar i aconseguir una
Súria més equilibrada i cohesionada,
sense deixar de banda altres projectes.

amb les àrees de Serveis Tècnics i
Medi
Ambient,
de
Promoció
Econòmica, Cultura i Serveis Socials
de l'Ajuntament i està situada a l'edifici del carrer d’Ernest Solvay.

L'oficina de barris

Una de les actuacions previstes a la llei de
barris és la rehabilitació de la casa d'El
Casinet, que eixamplarà i ampliarà l'equipament cultural de Cal Balaguer del
Porxo, per continuar potenciant el Poble
Vell. A banda dels usos actuals, el recinte
acollirà activitats d'ús social i un espai
museogràfic permanent dedicat al món de
la sal, pel qual la Generalitat ha atorgat
una subvenció de 50.000 euros.

La gestió del projecte es farà a través de
l'Oficina de barris, on es tramitaran les
ajudes a la rehabilitació dels edificis a
particulars, els programes de desenvolupament econòmic i social, el seguiment de les obres, els processos de
mediació i reubicació de les finques
afectades per l'esponjament del barri.
Aquesta oficina treballa conjuntament
L A TO R R E
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Renovació del carrer
Sant Sebastià
S'està promovent la millora del tram del
carrer Sant Sebastià, en la seva connexió
amb el Portal de Cardona i la Bateria i en
els propers mesos s'iniciaran les obres.
Aquesta és una intervenció d’urgència
per solucionar problemes estructurals del
mur que aguanta aquest tram de carrer.

El Casinet
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SERVEIS A LES PERSONES

Súria, una vila on

Diferents imatges de la fira medieval del passat 10 i
11 de novembre. A dalt, a la dreta, l'espectacle breu
'Salats!', original del dramaturg surienc Jaume
Esquius, a l'Era del Castell. Al mig, a l'esquerra, el
grup 'Els berros de la Cort' amenitzant la fira a la
plaça Major. A la resta d'imatges, algunes parades i
artesans dels setanta que van omplir de vida i d'encant el Poble Vell durant tot un cap de setmana
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n sentir-se a gust...
L'acció de govern d'un municipi ha d'estar prop de les persones, a fi d'augmentar el
seu benestar. El nou impuls que s'ha donat a la formació d'adults, les accions de
sensibilització en la lluita per a la igualtat de genère i la consolidació de la Fira
Medieval d'Oficis són algunes de les fites assolides
La Fira Medieval d'Oficis al Poble Vell, el
passat novembre en la seva sisena edició,
ha quedat consolidada com un dels
moments potents del calendari local. La
implicació i participació dels veïns i
veïnes de Súria, de les entitats, dels comerços i establiments, són una realitat. I
l'èxit de convocatòria, que aquest 2007 ha
traspassat els 12.000 visitants, ha convertit la Fira en un aparador del municipi,
amb projecció exterior important.
Les novetats introduïdes n'han millorat
alguns aspectes. S'ha impulsat i potenciat l'espectacle d'episodis històrics
"Salats!" obra del guionista surienc
Jaume Esquius, com a referent autòcton
de la fira i que es pretén convertir en un
element tradicional i diferenciador del
certamen. S'ha posat accent en l'ambientació musical i s'ha millorat la mobilitat del visitant, eixamplant el perímetre
firal, obrint accessos i introduint el
servei del carrilet. D'altra part s'han
mantingut amb rigor els elements bàsics
de la fira: la tria d'oficis i parades, l'ambientació dels carrers i places del nucli
antic i les atencions i els serveis que es
donen en tot el conjunt.

Tallers d'accés a les
noves tecnologies
Des de l’àrea de Promoció Econòmica es
du a terme una tasca continuada per a
assessorar emprenedors i per potenciar el
servei d’ocupació, per a millorar la formació i les taxes d’ocupació a Súria. A més,
recentment s'han realitzat dos tallers
gratuïts per a fomentar l'accés dels ciutadans a les noves tecnologies. Per una
banda, s’ha dut a terme el taller d'alfa-

Campionats escolars en marxa
Com cada any ja han començat els campionats esportius escolars que s'aniran desenvolupant durant el curs. Aquesta iniciativa, que té molt èxit entre
el col·lectiu infantil, és una bona manera que els nens i les nenes puguin
provar diferents disciplines esportives i veure quina d'elles s'adequa més a
les seves condicions i preferències personals.

betització en internet, per a persones que
vulguin familiaritzar-se amb l’ús de les
noves tecnologies en un estadi inicial.
D’altra banda, s’ha fet un curs d'iniciació
al Publisher, un programa informàtic que
permet dissenyar cartells, horaris d'establiments, cartes de preus, etc. Aquests dos
tallers han estat possibles gràcies a la
col·laboració de la Mancomunitat
Intercomarcal del Cardener i amb suport
del servei d'Ocupació de Catalunya i el
Fons Social Europeu.

La Llei de Dependència
El desenvolupament de la llei de la
dependència suposa un canvi important
per als ciutadans i també és un nou repte
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per als professionals dels serveis socials
d'atenció primària. Podran acollir-se als
ajuts que proposa aquesta llei els ciutadans espanyols que es trobin en la
situació de dependència dintre dels graus
establerts.
Per poder redefinir els recursos a demanar per la família, s'elaborarà un pla d'atenció individual amb cada usuari al seu
domicili. A Súria, s'han elaborat unes
75 sol·licituds de les quals un 33 % s'han
aprovat com a alta dependència Grau III;
un 45 % encara no té la resolució i la
resta, un 22 %, són de dependència moderada o lleu. En el primer trimestre del
2008 es preveu que comencin a atorgarse les ajudes esperades.
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MEDI AMBIENT

Participar per millorar
el nostre riu
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
va iniciar, el mes de novembre, el
procés de participació per a realitzar el
Pla de gestió de Conca del riu Llobregat
- Cardener.
Aquest procés s'emmarca dins de la
Directiva Marc de L'Aigua, una legislació d'àmbit europeu que vol aconseguir la protecció de totes les aigües,
entre elles els rius.
Això vol dir que la gestió dels rius s'ha
de fer amb criteris de sostenibilitat i de
nova cultura de l'aigua, amb una perspectiva de tota la conca hídrica i amb la
participació de la ciutadania.
Aquest serà el moment de debatre i
decidir el riu que volem, així com les
actuacions que cal fer per aconseguir
millorar-lo amb l'objectiu de:
- Prevenir-ne el deteriorament i millorar
l'estat dels ecosistemes aquàtics.
- Promoure un ús sostenible de l'aigua a
través de l'estalvi i la reutilització.

- Assegurar la reducció progressiva de
la contaminació i evitar agressions
ambientals.
- Reduir els efectes d'inundacions i
sequeres.
Es preveu fer sessions informatives i de
debat ampli del document sobre la diagnosi que ha realitzat l'ACA en cada una
de les conques dels rius, on s'analitza
l'estat ecològic. També tallers de participació per validar el diagnòstic sobre
l'estat del riu, per tal d’elaborar conclusions per incorporar propostes al pla de
gestió de conca que ha d'elaborar l'ACA
a partir de tot aquest procés. I es crearà
el Consell de conca del riu Llobregat Cardener.
La primera reunió informativa va tenir
una bona participació. Des d’aquí fem
una crida a tots els sectors perquè continuï i augmenti aquesta participació i
col·laboració.

Calendari 2008
La temàtica del
calendari de la
Closcaneta per al
2008 és el civisme.
Els temes que s'han
escollit per a cada
mes han sortit de la
preocupació dels suriencs a
través del Consell dels Infants, el
Consell de la Gent Gran i el
Consell de Medi Ambient. El
dibuixant Pep Solé n’ha estat
l’il·lustrador.

Més aigua per
als helicòpters
Amb un ajut de la Generalitat
s'ha construït un altre dipòsit de
211.000 litres amb possibilitat
que els helicòpters puguin carregar d'aigua prop de mas Pujol.
Amb aquest dipòsit, junt amb el
de les Comes, el de Torruella i el
de cal Planés, es pot dir que el
municipi està preparat perquè en
cas d'incendi és pugui proveir
d'aigua relativament a prop.

Repàs de camins

Recuperació de patrimoni
El passat mes de juliol, un nombrós
grup d’estudiants voluntaris de
l’Institut Mig Món i altres aficionats a
l’arqueologia van treballar durant
quize dies en una nova campanya
d’excavacions arqueològiques que ha
tingut com a objectius:
- Avançar en l'estudi i la recerca del
nostre patrimoni i crear consciència
del seu valor.
-Implicar i fer partíceps dels temes
d'història local als joves.
-Descobrir i aproximar els joves a la
professió d'arqueòleg i investigador.
La feina d’aquest 2007 ha permès
aprofundir en el conjunt medieval del
puig de Sant Pere, a la zona de les

Com cada any es van repassant
els camins forestals per tal que
en cas d'incendi els bombers hi
puguin arribar amb facilitat.
Cada any s'actua en una zona
diferent i aquest any toca la zona
de les Guixeres, Torruella,
Cererols i les Comes.

Canya al foc

Guixeres. S’ha trobat la planta de
l’església preromànica de Sant Pere, i
s’ha avançat en l’excavació del mas
existent a dalt del turó. Aquests treballs han estat dirigits i coordinats per
l’arqueòloga Assumpta Serra i l’estudiós local Albert Fàbrega.
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Juliol 2004

Com cada any, l'Ajuntament ha
impulsat i participat en diferents
accions preventives per evitar els
incendis forestals. S'han organitzat
trobades de voluntaris, s'ha donat
suport a les accions de l’ADF
Defensors del Bosc, i s'ha participat en el pla de vigilància forestal durant l'estiu. També s'han
fomentat campanyes de divulgació entre infants i joves, com les
accions teatrals a les escoles.

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Compromís de govern responsable
El nou mandat comença amb esperit de
compromís i millora. Súria i tothom
que hi viu són el nostre objectiu.
Seguim avançant en el projecte socialista inciat fa 12 anys que té un balanç
de resultats positius evident. Treballem
per millorar en l'ordenació urbanística i
en l'habitatge, fent possible la construcció de noves vivendes més assequibles.
Avancem en cultura i educació, creient
que el futur d'un poble són sempre els
infants i joves, dedicant-nos-hi amb
certesa i entusiasme. Consolidem les
festes que ens reafirmen com a suriencs i que ens fan créixer com a poble
unit i compacte. Donem suport a l'esport i posem a l'abast de tothom la possibilitat de practicar-lo i gaudir-lo. Per

això, estem treballant en l'estudi d'infraestructures esportives i en la creació
d'una comissió per a debatre-ho de
forma participada. Continuem treballant per millorar el nostre medi especialment a l'entorn de l'espai fluvial,
rieres i riu i potenciant actuacions de
sostenibilitat i civisme. Aquests i molts
d'altres són els nostres objectius en
aquest trajecte, que vol ésser obert,
compartit i al servei de tots els suriencs
i surienques.
El càrrec que vàrem assumir el juny
passat ens obliga a governar amb
responsabilitat, sense deixar de banda
el treball de projectar el futur del nostre
municipi, un futur de qualitat, de benestar, de serveis, de seguretat, de to-

lerància i de respecte. Hem format un
equip de govern sòlid i coherent,
posant en comú diverses visions,
enriquint les nostres decisions. Tot, per
avançar amb més potència. L'oposició
sempre és dura i crítica però la
respectem com a demòcrates que som.
La seva acció és un estímul més per a
reforçar i reflexionar sobre el nostre
projecte de treball que creiem que està
ben orientat i en una bona línia.
Amb motiu de les festes nadalenques,
el grup municipal socialista us desitja
un bon Nadal, un bon any nou i que
gaudiu al màxim de Súria.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Sis mesos de nova legislatura
Ja han passat sis mesos des de l’inici de
la nova legislatura, i és evident que el
missatge del GPS és diferent, i no és
perquè ens hem "canviat la jaqueta"
com alguns benaventurats van dir, no
hem canviat d'opinió, continuem pensant que les nostres propostes des de
l'oposició eren totalment correctes.
Però la valoració que els ciutadans van
fer a l'hora d'anar a votar, ens va fer
reflexionar i valorar què era millor per
a Súria, si continuar fent una oposició
estèril o dedicar-se a treballar per al
poble formant part de l'equip de govern. La nostra decisió no va ser gens
fàcil, perquè hi ha persones que interpreten la democràcia segons les seves

conveniències particulars creient que
en política tot és vàlid.
D'altra banda volem dir als suriencs i
surienques i molt especialment als nostres electors que, per vàries raons, ara
més que mai estem segurs d'haver pres
la decisió correcta. La primera és perquè
formem part d'un equip de govern sòlid
i ben avingut, amb ganes de treballar i
demostrar que les crítiques se les
emporta el vent, però que el treball
queda, i Déu ens guardi d'haver hagut de
formar part d'un equip de govern amb
segons quins demòcrates. La segona és
perquè, des de dintre, podrem defensar
més bé el nostre programa malgrat que
algú digui el contrari. La tercera és
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poder sentir la satisfacció de ser útil en
contribuir en les millores que dia darrere
dia donem als ciutadans, i en realitat
això és el més important.
També volem transmetre que des de les
regidories en les quals tenim responsabilitat estem oberts a qualsevol consulta i a qualsevol hora. Tanmateix
volem dir que hi ha problemes que no
es poden resoldre d'un dia per l'altre,
però la nostra voluntat és solucionarlos el més aviat possible i de fet ho
estem aconseguint.
Rebeu una salutació ben cordial del
GPS.
GRUP MUNICIPAL DEL GPS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Bona feina!
En les darreres eleccions municipals,
Esquerra va obtenir un regidor i per tant
igualàvem el resultat de l’última legislatura.
Han passat ja sis mesos des que
Esquerra va entrar a formar part del
govern municipal, i el balanç que fem
és molt positiu, la qual cosa ens fa ratificar la decisió presa de pactar amb el
PSC i amb el GPS per formar govern.
Va ser una decisió meditada, fruit de les
converses mantingudes amb tot els
grups municipals, i veient la impossi-

bilitat de qualsevol altre tipus de coalició amb els grups restants. Per altra
banda no volíem deixar que es governés
en minoria, ja que hagués estat molt
perjudicial per al poble de Súria.
Creiem que estem fent una bona feina,
estem tirant endavant algunes de les
propostes exposades en el nostre programa polític sobretot pel que fa a l'àmbit d 'Esports i Joventut, la nostra regidoria, i la tasca del nostre regidor
compta amb el suport de tota la secció
local.

Voldríem agrair al suport dels nostres
votants, així com també de les nostres
famílies que ens encoratgen contínuament.
Per últim aprofitem per donar l'enhorabona a la nostra companya Laura
Martos i Vila pel seu segon lloc assolit
al Congrés Comarcal d'Esquerra al
Bages on va ser escollida per anar a les
llistes de les properes eleccions al
Congrés dels Diputats del mes de març.
Bones Festes!
GRUP MUNICIPAL D’ERC

Súria ha d’avançar
Súria ha d'avançar. No pot quedar-se
aturada i ha d'apostar per nous reptes.
Ha quedat endarrerida respecte als
pobles del Bages i no pot conformar-se
a seguir inaugurant rotondes, com la
infraestructura més important que s'ha
fet en una legislatura.
Ha d'exigir un camp de futbol amb
gespa artificial, ha de tenir una nova
piscina amb un nou concepte de servei,
en una zona de gran potencial com els
Pins de la Mina
per ubicar-hi
infraestructures d'oci i servei, amb una
gran zona verda enmarcada per la riera.
S'ha de treballar per un projecte integral de la Casa de la Vila, escola Sant
Josep, plaça Perarnau, aprofitant la
subvenció per augmentar la capacitat
de l'escola bressol.
Súria no pot ser la més lletja del Bages

i quedar-se amb un nou centre de salut
en un edifici de pisos, sense poder
créixer. No podem permetre que el centre del poble quedi col·lapsat sense
aplicar la llei de mobilitat 9/2003. No
podem fer tots els serveis al bell mig,
hem d'aprendre a descentralitzar, hem
de reflexionar si és convenient el centre de salut, la sala polivalent, la biblioteca al centre. No podem repetir
l'error de fer el pavelló al mig del
poble, sense que pugui crèixer o afegir
serveis addicionals.
Qui ho ha decidit això? Si no tenim
cap pla de mobilitat com es podem
atrevir a fer-ho tot al centre! On ha
estat el consens?
Súria també ha d'exigir diàleg, tots
tenim dret a decidir, ciutadans i
polítics. Hem de dissenyar tots junts el

Edita:

LA TORRE
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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nostre poble i hem d'obrir-nos a noves
maneres d'entendre la política i hem de
desenvolupar el Consell de la Ciutat
per definir el nostre poble. Perquè sinó,
per a què serveix la democràcia, si no
és capaç d'escoltar i resulta ser la dictadura de la majoria?
Tots aquests projectes han d'estar
recolzats, parlats i treballats pels ciutadans i hi ha d'haver una acurada
economia i control de la despesa per
tenir més capacitat d'inversió.
No valdrà sentir lamentacions que no
podem fer infraestructures en aquesta
legislatura perquè no hem acotat la
nostra capacitat d'endeutament i tot el
sac s'hagi abocat a la Llei de barris.
GRUP MUNICIPAL DEL GIS

Ajuntament de Súria - C/ Ernest Solvay, 13
Tel. 93 868 28 00 - Fax 93 868 29 31 - suria@diba.cat
Marta Pich, arxiu municipal i Transversal
CatPress, serveis de comunicació
Inom SA - Manresa
B-38.812-1983
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

aiS Sentit comú, responsabilitat i coherència
Quan el passat 16 de juny es va constituir el nou consistori municipal amb la
presència de dos regidors de l'alternativa independent per a Súria, el nostre
grup va encarar la legislatura ple
d'il·lusions i, sobretot, afrontant el gran
REPTE que ens vam proposar quan
vam iniciar aquesta aventura: treballar
amb sentit comú, responsabilitat i
coherència.
Des d'aleshores, el nostre treball s'ha
guiat per aquests criteris: hem qüestionat la formació de majories còmodes
de govern perquè poden trencar el diàleg i el consens amb la resta de grups
municipals; hem fet i continuarem fent,
una oposició constructiva, gràcies a la

qual Súria ja disposa d'un Registre de
Parelles de Fet; hem criticat l'eficiència
i l'eficàcia polítiques de l'equip de govern (només cal recordar, per exemple,
l'increïble dèficit de la Festa Major)...
I tot això sense estridències, sense
grans escarafalls, sense mentides ni
mitges veritats; al contrari, amb honestedat, amb sinceritat i amb molta i
molta il·lusió hem anat treballant per a
Súria. Hem creat un estil "aiS" amb què
hem volgut fomentar les bones relacions entre l'Ajuntament i els suriencs i
les surienques, i entre els mateixos
grups municipals. Ara, altres se'l volen
fer seu. Ens satisfà veure que som
també l'exemple per a algun grup de

l'oposició. I, encara més, desitjaríem
que més grups s'afegissin a aquesta fórmula, no per copiar el que els altres ja
fem, sinó per obrir un espai de diàleg
que tanta falta ens fa.
No volem acabar aquest article sense
tornar-vos a agrair el vostre suport i
sense tornar-vos a demanar que participeu en el nostre/vostre projecte
(http://espai-ais.blogspot.com/). En
darrer lloc, només ens resta desitjarvos que passeu un bon Nadal i un millor 2008.
Gràcies a tots i a totes i Bones Festes!
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Ja tornem a ser Nadal
Els suriencs ens preparem per a passar
aquestes festes amb els familiars,
amics, coneguts. La carta als Reis
col·lectiva és la mateixa que fem servir
de fa molts anys. Volem: piscines
noves, sala polivalent, zona esportiva...
A la seu de Convergència i Unió
aquest any afegirem un llibre, la faula
"La Cigale et la Fourmi" d'en Jean de
La Fontaine.
En tota situació de la vida, hi ha qui té
l'actitud previsora i de futur de la
formiga, però també molts altres
segueixen la cigala. Que feliç és la
cigala a l'estiu, el futur no la preocupa
gens, el sol llueix, el cel és blau... però
l'estiu no és etern.
Els grups de govern del nostre
Ajuntament ja fa anys que fan de l'actitud de la cigala la seva bandera. Això
és manca de projecte de poble, absència de projecte de futur, gestió nefasta
dels pocs recursos del poble, però es

clar, la gent que hi ha davant de
l'Ajuntament té una visió funcionària
de la vida, si no tenim diners per a malgastar ja els demanarem a la
Generalitat, a la Diputació o finalment
ens endeutarem més amb els bancs. No
cal que ens apretem el cinturó, per això
com a gran gestor que sóc m'apujo el
sou per quatre anys.
En el darrer ple de l'Ajuntament es
varen veure les modificacions del pressupost del 2007. El grup de
Convergència va analitzar les partides
pressupostades i els increments ara
declarats pel grup de govern. Hi ha
modificacions de partides de més de
100.000 euros, les despeses van i
vénen, els ingressos també; al final ens
fan creure que tot quadra.
El pressupost de la festa major s'incrementa en 27.000 euros, ja és curiós que
el responsable d'aquest disbarat juntament amb l'alcalde sigui el regidor
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trànsfuga que va decantar la construcció del CAP a la plaça de la Serradora.
Aquesta falta de previsió fa que tot i
rebre l'ajuda de la Llei de barris, aquesta sembli un problema. Si el consistori
compleix els requeriments d'aquesta
ajuda, com podrà fer tot allò que diu el
seu programa electoral?
Fa uns dies veiem a la premsa comarcal
que la Generalitat té previst fer arribar
el tren a Súria. Què en sap
l'Ajuntament de tot això? On el
col·locarem, el tren? La intenció és
entrar pel pla de les hortes? Quines
modificacions hi haurà en el Pla
Urbanístic?
En fi, ja ho anirem veient...
El grup de Convergència i Unió desitja
a tots els suriencs un Bon Nadal i que
l'any 2008 sigui pròsper per a tots.
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GRUP MUNICIPAL DE CIU

