
Juliol 2008

49

LLaa  bbrriiggaaddaa
UUnn  eeqquuiipp  ddee  ppeerrssoonneess  

aall  sseerrvveeii  ddeell  ppoobbllee



La brigada municipal d'obres i serveis
de Súria ha iniciat una nova etapa
després que l'Ajuntament n'hagi
assumit la gestió directa el passat 1 de
maig. El canvi, adoptat per decisió
conjunta de tot l'equip de govern, per-
metrà reduir costos i, al mateix temps,
introduir millores en el funcionament
del servei per tal d'adaptar-lo a les
noves necessitats del poble.
En els últims anys, la brigada ha hagut
de donar resposta a l'increment de l'ac-
tivitat generat amb els nous espais
verds municipals creats a Súria i la
nova dotació de mobiliari urbà, com a
part de la seva funció bàsica que con-
sisteix en tenir cura del manteniment
de la via pública, vetllar per la jardine-
ria pública i l'endreça dels espais verds
i conservar en condicions òptimes les
instal·lacions i equipaments munici-
pals. 
Al costat d'aquesta tasca, un vessant
complementari de la seva actuació con-
sisteix en proporcionar un suport logís-
tic a l'organització d'esdeveniments,
activitats, actes i festes. Es tracta d'una
demanda que també tendeix a incre-

mentar-se pel dinamisme creixent de la
vida associativa surienca.

Manteniment preventiu
A més d'adaptar-se a aquest augment de
l'activitat, el canvi de gestió permetrà
avançar cap al concepte de manteni-
ment preventiu per tal d'evitar el deteri-
orament dels espais o dels equipaments
públics abans que aquest sigui una rea-
litat. Al mateix temps, es podran super-
visar de forma més directa les gestions
que requereixin la participació d'empre-
ses externes o de terceres persones en
les tasques de la brigada. El canvi
també ha afectat l'horari de treball, que
a partir d'ara es desenvolupa en jornada
partida de matí i tarda per rendibilitzar
millor les feines i donar una resposta
ràpida a les necessitats detectades.
En aquesta nova etapa, la brigada
ampliarà de quatre persones el nombre
d'efectius fins a configurar un equip

d'onze persones, una de les quals ha
assumit la funció de coordinador. Com
a figura clau en el nou esquema de fun-
cionament de la brigada, una de les
seves responsabilitats consisteix en
coordinar accions i fer un seguiment de
les empreses de serveis i de manteni-
ment que intervenen en els equipa-
ments i els espais públics del municipi:
la societat concessionària del servei
d'enllumenat públic (SECE), l'empresa
responsable del servei d'abastament
d'aigua potable i de la xarxa de clave-
gueram (SOREA), i altres empreses de
serveis (xarxes elèctriques, de gas, de
telefonia, cablejat de televisió,
etcètera) que desenvolupen actuacions
de reforma als carrers i espais públics.   
Des del setembre de 2002, la brigada
funcionava en règim de concessió
administrativa a l'entitat assistencial
bagenca Ampans. Les set persones que
formaven l'equip de la brigada en l'eta-
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La brigada municipal inicia una nova
etapa amb l’eficiència com a objectiu
Guanyar en eficiència
sense incrementar els
costos. Aquest és un dels
objectius principals de la
nova etapa de la brigada
municipal, iniciada el
passat 1 de maig, quan
l'Ajuntament va assumir
la gestió directa d'aquest
important servei

CANVI DE GESTIÓ PER A UN SERVEI BÀSIC

L’equip de la brigada, davant d’un dels vehicles del servei
A l’entrada del magatzem de material, ubicat a l'antic escorxador



pa d'Ampans han estat
subrogades a l'Ajun-
tament, de manera que
el canvi en el sistema
de gestió no ha com-
portat la pèrdua de cap
lloc de treball. Aquest
estiu es completarà el
procés d'adaptació del
funcionament de la
brigada al nou model.
La millora d'aquest
servei municipal for-
mava part dels com-
promisos que va
assumir el govern
municipal constituït
després de les darreres
eleccions municipals. 
El canvi de model anirà acompanyat
d'una millora en la dotació material de la
brigada, en la seva gestió informàtica i
en la modernització dels mitjans de tre-
ball, la qual cosa farà possible l'estalvi
econòmic previst i l'esmentat objectiu
d'optimitzar els recursos. També es pre-
veu augmentar el seu parc de vehicles
amb dues furgonetes i d'una miniex-
cavadora multitasca. 

Una de les conseqüències del nou
sistema de gestió de la brigada és
la reorganització del servei de
manteniment de l'àrea d'Educació,
que afecta les escoles públiques
Francesc Macià i Mare de Déu de
Montserrat, la llar d'infants Petit
Estel, l'Escola de Música, l'Escola
d'Adults i la Biblioteca.
Amb aquesta reorganització, el
servei de manteniment de l'àrea
d'Educació serà desenvolupat a
jornada completa per dues perso-
nes de la brigada. Això representa
destinar per a les escoles el 20%
dels recursos humans de què dis-
posa l'Ajuntament per al manteni-
ment de tot el municipi.
En conjunt, s'incrementen les hores
totals del servei de manteniment, ja
que la seva activitat s'ampliarà a tots
els centres educatius municipals i es
continuaran oferint tasques de suport
en el funcionament de les escoles.

Activitat de la brigada a la pista de l'escorxador
El nou model de gestió es va començar a aplicar el maig
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La conjuntura econòmica que travessem
necessita, també en la vida municipal, un esforç
afegit. Si en la gestió pública sempre es requereix
el principi de l'eficiència -que amb el major
estalvi puguem assolir la màxima millora-, ara
que afloren dificultats en les economies, ens cal
extremar la imaginació i la cooperació per a poder
seguir progressant en l'objectiu de millorar Súria,
d'acord amb els programes i les aspiracions de
tots. 

En l'edició d'aquest butlletí es fa balanç del

darrer semestre de gestió municipal.  Hi trobareu
molta acció portada a terme amb aquests paràme-
tres, però també amb una irrenunciable vocació
de servei i una aposta responsable i ambiciosa per
a una vila de més qualitat. 

Us demano que valoreu el treball fet i ens feu
arribar, positivament, les vostres crítiques, inqui-
etuds i opinions. Si participem tots, podem fer
més.

ANTONI JULIÁN I RIBERA
Alcalde de Súria

Estalvi i qualitat

EDITORIAL

El manteniment
de l’àrea d’Educació
es reorganitza

A hores d'ara, el parc de vehicles de la
brigada està format per tres fur-
gonetes, una comptactadora i un vehi-
cle de 3.500 quilos amb ploma.
L'actual magatzem de la brigada, ubi-
cat a l'antic escorxador, també serà
objecte d'una reestructuració i es com-
plementarà amb un altre magatzem
exterior per al material que pugui
romandre a l'aire lliure.
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CANVI DE GESTIÓ PER A UN SERVEI BÀSIC

La brigada municipal és una de les
competències de la regidoria de Via
Pública, Festes i Sanitat, que en l'actu-
al mandat està dirigida pel tercer tinent
d'alcalde de l'equip de govern, Juan-
José González. En aquesta entrevista
afirma que el canvi en la gestió de la
brigada és una oportunitat per adaptar
el funcionament d'aquest servei muni-
cipal bàsic a les noves necessitats
derivades del creixement de Súria, a
partir de criteris d'eficiència i de bona
gestió.
- La implantació del nou model de
gestió de la brigada era un dels com-
promisos de l'actual equip de govern
municipal. Com s'ha preparat a-
quest canvi?
- Aquesta era una de les assignatures
que teníem pendents en l'àrea de la Via
Pública, però el canvi no es podia fer a
la lleugera perquè es tracta d'una
decisió força important. L'equip de
govern ha considerat que calia definir
el nou model amb les màximes
garanties per assegurar-ne el rendiment
econòmic i el bon funcionament de l'e-
quip, a partir d'uns estudis que han
comptat amb el suport de la Diputació
de Barcelona.
- Quines millores pot aportar el
canvi de gestió?
- Quan el procés d'adaptació al nou
model de funcionament s'hagi comple-
tat, aquest mateix estiu, la brigada
tornarà a funcionar en condicions de
normalitat i es preveu augmentar-ne el
rendiment en un 25% i reduir-ne els
costos en un 30%. Per tant, donarem
més servei i aconseguirem un estalvi
important.
- En què es concretarà aquest incre-
ment del servei?
- Totes les feines de la brigada es rela-
cionen amb el servei als ciutadans i
ciutadanes. Un bon funcionament
repercuteix en tots els àmbits, i podrem

donar respostes més ràpides a les
necessitats que es detectin. 
- Té la impressió que la brigada
encara és un servei poc conegut pels
ciutadans?
- Potser això no passa només a Súria,
sinó a moltes altres poblacions. Les
brigades tenen unes funcions molt
importants, i no totes són prou
conegudes. A més de tenir cura de tots
aquells elements que formen part de la
via pública, la brigada s'encarrega del
manteniment dels equipaments muni-
cipals, i aquí estem parlant d'oficines,
equipaments esportius, parcs i jardins
públics. Cal afegir que, a Súria, una
part important de l'activitat de la briga-
da consisteix en donar suport als actes
que es desenvolupen a la via pública, ja
siguin organitzats per l'Ajuntament o
per les entitats.
- Una de les seves competències és la
sanitat. Quines actuacions es desen-
volupen en aquesta àrea?

- Tothom està d'acord que la sanitat
pública és molt important. Per tant, cal
que totes les instal·lacions municipals
estiguin en perfecte estat de control
sanitari i desinfecció. Parlo de men-
jadors escolars, piscines, vestidors d'e-
quipaments esportius, i no només dels
edificis pròpiament municipals.
- Altra de les àrees de la seva regido-
ria són les festes. Quines són les
principals novetats de la festa
major?
- S'ha preparat un programa d'actes
força complet, sobretot el dissabte i el
diumenge de festa major. Com a nove-
tats, dissabte hi haurà una demostració
de cavalls d'alta doma a l'esplanada del
Camp de la Bota, i un espectacle de
varietats amb artistes de prestigi.
Diumenge tindrem l'orquestra
Maravella, després d'anys d'absència a
Súria, i una actuació castellera dels
Minyons de Terrassa, que apadrinaran
la nova colla de Súria.

Juan-Jose González, regidor de Via Pública, Festes i Sanitat▼

“Podrem donar respostes més ràpides
a les necessitats que es detectin”

Juan-José González creu que el canvi de gestió és una oportunitat
El nou model permetrà reduir costos i augmentar el rendiment
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MÉS CAPACITAT PER FINANÇAR INVERSIONS

El ple de l'Ajuntament de Súria va
aprovar el passat 8 de maig un pressu-
post de 6.486.746,50 euros per a
enguany. Un dels aspectes més desta-
cats és l'estalvi net previst (diferència
entre ingressos i despeses ordinàries),
que serà de 248.000 euros, amb un
increment del 396,80% sobre l'estalvi
net registrat en el pressu-
post de 2007. D'aquesta
manera, l'Ajuntament
aumentarà la seva capacitat
de creació d'estalvi per
finançar noves inversions
en el futur.
Les inversions previstes en
el nou pressupost municipal
se situen en 1.820.000
euros, amb un increment
del 97,66% sobre l'exercici
anterior. Les principals
inversions estan rela-

cionades amb l'ampliació de la llar
d'infants (442.000 euros), diferents
expropiacions i enderrocs al barri de
Sant Jaume per esponjar el barri, tal
com preveuen les normes subsidiàries i
el Pla de Barris (254.000 euros), la
instal·lació de gespa artificial i altres
millores al camp de futbol (210.000

euros) i actuacions per millorar la
mobilitat i l'accessibilitat (200.000
euros). La inversió prevista per a les
millores del camp de futbol cobriran
una fase inicial del projecte, que en
total té una previsió econòmica global
de 700.000 euros.
La proposta de pressupost presentada

per l'equip de govern va ser
aprovada pel ple municipal
sense cap vot en contra (9
vots a favor i 4 absten-
cions). Una de les princi-
pals novetats del pressu-
post d’enguany és la
inclusió de la brigada
municipal dins de la partida
que cobreix les despeses de
personal, després que
l'Ajuntament hagi assumit
directament la gestió
d'aquest servei bàsic.

El nou pressupost incrementa l’estalvi net
de l’Ajuntament en gairebé un 400 %

L'Ajuntament ha fet una previsió prudent dels
ingressos procedents dels impostos indirectes, que
podrien retrocedir el 44,53% en relació amb el pres-
supost de 2007 pel possible impacte del ralentiment
de la construcció. Pel que fa als ingressos proce-
dents dels impostos directes, la quantitat pressu-
postada creix l'1,53%, sobretot per l'actualització
dels valors de l'impost de béns immobles i de l'im-
post de vehicles de tracció mecànica.

Prudència en la previsió d’ingressos
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MILLORES AL CENTRE I A L’ENTORN

La llar d'infants Petit Estel guanyarà 73
places i noves aules gràcies a un projecte
d'ampliació que també permetrà portar a
terme diferents millores a l'entorn del
centre, com l'eixamplament en un metre
de la vorera del carrer Tarragona en
relació amb l'amplada actual. La pre-
visió municipal és que l'increment de
places sigui efectiu a partir del curs
2009-10, ja que les obres es desenvolu-
paran al llarg del curs 2008-09.
Les obres faran possible una ampliació
de 226 m2 en la superfície construïda i
d'altres 42 m2 de porxada oberta al pati
de jocs. Després de l'ampliació, la capa-
citat màxima de la llar d'infants serà de 8
unitats pedagògiques, amb un total de
134 places. A més, el centre guanyarà
una nova sala d'usos múltiples-men-
jador, una altra sala per als educadors,
una cuina-office i un petit rebost.
El projecte d'ampliació, promogut per
l'Ajuntament, ha rebut l'aprovació del
Departament d'Educació de la
Generalitat, que hi donarà el seu suport
econòmic. El pressupost total de les
obres serà de 426.000 euros, el 85% del
qual serà cobert amb l'aportació del
Departament d'Educació, i la resta per
l'Ajuntament. L'ampliació de la llar d'in-
fants és una de les principals inversions
previstes al nou pressupost municipal.
Gràcies a l'ampliació, la superfície total
construïda de la llar d'infants serà de
668 m2. Pel que fa al pati de jocs, la seva
superfície passarà a ser de 562 m2.
L'actual sorral i pèrgola de protecció del
pati seran recol·locats, ja que l'am-
pliació de l'edifici afectarà la zona on
aquests elements es troben ubicats.
Un dels canvis derivats de l'ampliació
serà el trasllat de l'entrada del centre,
que després de les obres estarà situada al
carrer Ernest Solvay, al costat de l'edifi-
ci de l'Ajuntament. A més d'adaptar la
capacitat de la llar d'infants a les previ-
sions de creixement demogràfic a mitjà
i llarg termini, el projecte permetrà
descongestionar la cruïlla formada per
la carretera de Balsareny i el carrer

Tarragona, on es troben ubicats tres
centres educatius.
En aquest sentit, una de les millores
previstes a l'entorn de la llar d'infants
consistirà en habilitar una comunicació
entre el pati del centre i la plaça de
Salvador Perarnau, a la part posterior
de l'Ajuntament. També es rectificarà
el pendent de la rampa exterior d'a-
questa plaça per tal de fer-hi un recor-
regut més adaptat al pas de vianants.

La llar d’infants Petit Estel duplicarà el
nombre de places a partir del curs 2009-10

La Generalitat i l'Ajuntament pre-
veuen que el nombre d'alumnes
de 0 a 2 anys creixerà a Súria d'un
71,01% en un període de deu
anys, una evolució que justifica la
necessitat d'ampliar el nombre de
places de la llar d'infants. Dels 69
alumnes d'aquest curs 2007-08 es
passarà previsiblement a 118
alumnes durant el curs 2016-17.
En etapes posteriors també es
registraran increments, però a un
ritme menys intens. Així, la pre-
visió d'augment de nous alumnes
en el mateix període se situarà en
un 60,26%, en l'etapa de 3 a 5
anys, i en un 38,25%, en l'etapa
de 6 a 11 anys. 

Un creixement
progressiu

Les obres també afectaran el pati de la llar d'infants
La superfície construïda del centre s’ampliarà en 226 m2
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EDUCAR PER VIURE MILLOR

El curs 2007-08 ha estat especial per a
l'Escola de Formació d'Adults, un cen-
tre d'ensenyament municipal que té
l'objectiu bàsic de contribuir al creixe-
ment personal i a la integració social i
cultural dels seus alumnes. L'augment
de l'equip formatiu, amb dues profes-
sores i tres persones voluntàries, ha
permès al centre oferir el nivell d'acti-
vitats més ampli de la seva història.
Unes 80 persones d'edats compreses
entre 19 i 86 anys han seguit les classes
i les activitats de l'Escola d'Adults
durant aquest curs. A més de la seva
dedicació tradicional adreçada a l'alfa-
betització i el suport als neolectors, la
tasca dels voluntaris ha fet possible
impartir tallers sobre noves tecnologies
i arts plàstiques.
L'Escola d'Adults no només porta a
terme una funció pedagògica, sinó que
també pretén que els alumnes es rela-
cionin i s'ho passin bé. Amb l'incre-
ment de la immigració, el centre ha
desenvolupat activitats per tal que els
alumnes nouvinguts coneguin la cul-
tura i les tradicions catalanes. Algunes
d'aquestes activitats han comptat amb
la col·laboració d'altres entitats, com el
Casal de la Dona de Súria.

En aquest sentit, una dada significativa
és l'augment dels alumnes nouvinguts,
procedents dels següents països:
Bolívia, Argentina, Brasil, Polònia,
Marroc, Romania i Xina. En total, els
nouvinguts han representat en aquest
curs el 30 % de l'alumnat.  
Un total de 47 alumnes han format part
dels quatre grups de català, que abar-
quen tots els nivells. El centre també
ofereix formació de cultura general,
consolidació dels mecanismes d'ad-
quisició de coneixements, castellà per

a immigrants i assessorament sobre el
graduat en educació secundària.  
L'equip de docents està format per
Dolors Martín i Maria López, i els vo-
luntaris Begoña Ferreiro, Maria Pich i
Albert Posa. Els alumnes han iniciat un
treball de recerca sobre la figura del
poeta surienc Salvador Perarnau, i
també han participat en diferents acti-
vitats com un acte contra la violència
de gènere, el dijous llarder, un berenar
intercultural i la diada de Sant Jordi,
entre d'altres.

L’ampliació de l’equip docent fa augmentar
el nombre d’activitats de l’Escola d’Adults

El curs 2007-08 ha estat marcat a l'Escola Municipal de
Música pel desenvolupament d'un ampli cicle de con-
certs, per primera vegada en la història del centre, i per
la consolidació dels nous cors d'adults i de joves, que
van actuar el 25 d'abril. Altre dels actes destacats va ser
la cantata infantil de les escoles de música de la
Catalunya central, celebrada el 27 d'abril. D'altra
banda, l'Escola ha incorporat a la seva oferta formativa
la guitarra elèctrica per reforçar l'àrea d'instruments de
música moderna. En aquest curs, l'Escola de Música ha
tingut 176 alumnes.

Més oferta formativa
a l’Escola de Música

Berenar intercultural a l’Escola d’Adults
El centre ha fet activitats per apropar els nouvinguts a les tradicions catalanes

Concert de la Jove Orquestra de la Catalunya Central a Sallent
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RECICLAR, UNA RESPONSABILITAT COMPARTIDA

L'amenaça dels incendis forestals
obliga les administracions a
extremar les mesures de prevenció,
amb la col·laboració de les agrupa-
cions de defensa forestal (ADF). La
Diputació i l'Ajuntament aportaran
un total de 18.155 euros per fer
diferents obres i millores amb a-
quest objectiu.
El 83% de l'esmentada quantitat es
destinarà al manteniment i la neteja
de 13,8 quilòmetres de camins a les
zones de can Torres, bosc de

Reguant i Costafreda. A més, es
revisaran i actualitzaran diferents
senyals indicadors de punts d'aigua
o de prohibició de fer foc. Aquest
estiu, la prevenció d'incendis es
veurà reforçada amb la contractació
d'informadors encarregats de detec-
tar els punts més sensibles.
D'altra banda, Súria participa des
del passat 18 d'abril en el pla d'as-
sistència comarcal de Protecció
Civil, el primer homologat a
Catalunya.

Més preparats contra el foc

Els nous contenidors
grocs han permès
doblar les xifres de
recollida d'envasos a
Súria des del seu
desplegament, el pas-
sat març, a més de
millorar la dotació
necessària per
apropar la recollida
selectiva a tots els
ciutadans i ciu-
tadanes de la vila.
Fins ara, els con-
tenidors d'envasos es
trobaven exclusiva-
ment a les ano-
menades àrees d'a-
portació (punts amb
tots els contenidors
de recollida selecti-
va). Amb el
desplegament dels nous contenidors
grocs, la recollida d'envasos s'ha
ampliat als punts on fins ara només hi
havia contenidors per a deixar-hi el
material de rebuig i la matèria orgàni-
ca.
Súria també s'ha convertit en un dels
primers municipis bagencs que regula 

la gestió de residus en una ordenança
que considera la recollida selectiva
com una obligació ciutadana, i que en
casos d'incompliment pot donar lloc a
sancions. El document va ser aprovat
per unanimitat en un ple celebrat el
passat 24 d'abril. 
L'ordenança considera que el bon fun-

cionament de la
gestió de residus ha
de ser una respon-
sabilitat compartida.
En el document
aprovat pel consistori
es demana als ciu-
tadans que col·laborin
en la conservació del
medi ambient reduint
la generació de
residus i practicant el
reciclatge.
Per la seva banda,
l'Ajuntament de Súria
"s'obliga a atendre les
reclamacions i su-
ggeriments" que li
arribin per tal d'as-
solir aquest objectiu.
Súria és una de les
poblacions de la

comarca amb més tradició de recollida
selectiva, i la majoria de ciutadans i
ciutadanes ja mostra una gran sensibi-
lització pel medi ambient i practica la
separació dels residus domèstics. Però
calia una ordenança específica per tal
de fixar amb transparència els criteris
de gestió.

La recollida selectiva, cada vegada més
a prop dels ciutadans de Súria

L'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA), a petició de l'Ajuntament,
ha netejat la llera de la riera del
Tordell entre el pont del Tordell i el
Cardener, a més de fer el manteni-
ment del tram entre el pont de
Salipota i l'Abadal. També s'ha recu-
perat el camí de la riera d'Hortons
cap al Samuntà, amb el suport de
l'Ajuntament, la Diputació i Caixa
d'Estalvis del Mediterrani (CAM).
El Centre Excursionista va estrenar
aquesta millora amb una caminada.

Recuperació
d’espais naturals
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Súria participa de l'esforç que tot
Catalunya ha de fer per estalviar aigua,
davant l'excepcional sequera viscuda
en els darrers mesos, dins de la crida
que el Govern català ha fet a les
administracions locals per tal que pro-
moguin mesures de sensibilització i de
foment de l'estalvi als seus municipis,
després de prop de disset mesos sense
precipitacions importants al nostre
país. Tot i les pluges de
maig i juny, cal no abaixar
la guàrdia i practicar un
consum responsable per
evitar malmetre un bé
indispensable.
En aquesta línia,
l'Ajuntament distribuirà
700 equips d'estalvi d'aigua
formats per dos airejadors
(elements que s'instal·len a
les aixetes per tal de reduir
el consum d'aigua), a més
d'altres 200 unitats que ani-

ran destinades als punts d'aigua dels
edificis municipals. Els airejadors, una
part dels quals seran distribuïts a
través de les escoles, van ser sol·lici-
tats pel consistori al departament de
Medi Ambient de la Generalitat. 
El passat 3 de juny, la Generalitat va
aixecar algunes de les restriccions
excepcionals implantades a Catalunya
abans de les pluges d'aquesta prima-

vera, encara que temporalment es
manté la vigència d'un decret que el
Govern català va aprovar l'any passat
per minimitzar l'impacte de la
sequera.
Súria és una de les poblacions que la
Generalitat ha inclòs dins de l'àrea
d'aplicació del nivell d'excepcionalitat
1, que, entre d'altres mesures, pro-
hibeix l'ús d'aigua potable per al fun-

cionament de fonts orna-
mentals. El Govern català
també ha instat les adminis-
tracions locals a vetllar per
reduir els regs als parcs i
jardins públics, i a mantenir
i reaprofitar l'aigua de
piscines d'ús públic i privat.
Dins d'aquest objectiu de
minimitzar l'impacte de la
sequera, s'ha recuperat el
pou vell i s'han iniciat els
tràmits per tal d'optimitzar-
ne l'ús.

L’estalvi d’aigua, un objectiu necessari
i també una responsabilitat de tothom

SENSIBILITZACIÓ CONTRA LA SEQUERA

El riu Cardener, al seu pas pel centre de Súria
L’Ajuntament distribuirà 700 equips d’estalvi d’aigua amb airejadors per a les aixetes
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La urbanització del tram
superior del carrer Sant
Sebastià, a l'entorn del
Portal de Cardona, serà
una de les primeres actua-
cions del Projecte d'In-
tervenció Integral del
Poble Vell i Sant Jaume,
que es proposa millorar
aquests dos barris amb un
ampli programa d'actua-
cions que es desenvoluparà
entre els anys 2008-11.
El Projecte d'Intervenció
Integral, accollit al Pla de
Barris de la Generalitat,
tindrà un pressupost total
de 3.145.500 euros, cobert pel Fons de
Barris de la Generalitat (50%) i l'Ajuntament
de Súria (50%). Una de les seves línies d'ac-
tuació preveu l'atorgament de subvencions
als propietaris per a la millora d'edificis amb
problemàtiques estructurals.
El carrer Sant Sebastià serà objecte
d'una intervenció a fons pels seus pro-
blemes estructurals i per tractar-se de la
principal via de comunicació entre els
dos barris. La primera fase de les obres
en el seu tram superior, amb un pressu-
post de 128.068,42 euros, es comple-

tarà a partir de 2010 amb la urba-
nització de la resta del carrer. També
estan previstes la implantació d'àrees
verdes i la col·locació de mobiliari
urbà, enllumenat i arbres.
Una altra de les primeres actuacions
del Projecte d'Intervenció Integral
serà la rehabilitació del Casinet, que
acollirà un centre museístic sobre la
sal i conformarà un gran equipament
cultural i social amb l'actual sala Cal
Balaguer del Porxo. El pressupost de
l'obra serà de 428.706,36 euros.

Les actuacions previstes al Pla de Barris
s’iniciaran al Poble Vell i a Sant Jaume

L'èxit del Projecte d'Intervenció
Integral del Poble Vell i Sant
Jaume requereix la participació
dels veïns i veïnes dels dos bar-
ris. Per tal d'oferir informació i
recollir els seus suggeriments, el
passat desembre es va posar en
marxa l'Oficina de Millora de
Barri Poble Vell-Sant Jaume
(telèfon 93.868.29.33), ubicada
a les dependències del Servei de
Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Súria (carrer
Ernest Solvay, número 15, a
l'edifici de les antigues escoles
públiques). També s'ha iniciat
una campanya informativa amb
tríptics sobre els objectius ge-
nerals del Projecte d'Intervenció
Integral i els tipus d'ajuts que els
propietaris d'habitatges poden
demanar per resoldre els pro-
blemes estructurals dels seus
edificis.

La participació del
veïnat, clau d’èxit

El servei d'autobusos interurbans ha registrat una
notable millora amb l'increment de serveis aplicat des
del passat mes de març, que duplica el nombre d'expe-
dicions que hi havia fins aleshores. De vuit viatges
diaris s'ha passat a una quinzena, amb un autobús d'ana-
da i tornada entre Súria i Manresa pràcticament cada
hora, quatre busos diaris d'anada i tornada entre Súria i
Barcelona i dos busos diaris a Andorra. La millora ha
estat impulsada amb la col·laboració de la Generalitat,
el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Súria, juntament
amb els altres consistoris bagencs.

Es dupliquen els serveis
dels busos interurbans

INTERVENCIÓ INTEGRAL EN DOS BARRIS HISTÒRICS
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Connectar el propi ordinador, telè-
fon mòbil o qualsevol altre aparell
electrònic a internet, sense necessi-
tat de cables, serà possible aquest
estiu dins del recinte de les piscines
municipals gràcies al nou servei wi-
fi que l´Ajuntament ha posat en
marxa amb el suport de la
Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener.
Es tracta d'una primera fase que, en
el cas de Súria, s'estudiarà estendre
més endavant a altres zones.
L'interès de moltes poblacions per
implantar connexions wi-fi en
espais públics es justifica per l'ús
generalitzat d'internet i per la neces-
sitat de reduir l'escletxa digital. Per a
més informació, podeu entrar a:
www.mintercar.org/piscines.php

La connexió wi-fi,
un nou servei
d'aquest estiu

'El Juliol tot ho vol' torna enguany
amb novetats. Per primera vegada, la
direcció d'aquest programa d'activi-
tats de lleure, formatives i esportives
per a infants de 4 a 12 anys, serà a
càrrec de la Societat Atlètica de
Súria (SAS). Les piscines munici-
pals i el pavelló seran els nous esce-

naris de les activitats previstes, que
es desenvoluparan amb un horari
ampliat en relació amb les edicions
anteriors. Com en altres anys,
algunes activitats del programa tin-
dran la col·laboració del Consell
dels Infants i del Consell de la Gent
Gran, i també del Casal de la Dona.

Torna ‘El Juliol tot ho vol’

La Policia Local ha cobert les dues
places d'agents previstes en l'oferta
pública d'ocupació de l'Ajuntament
de Súria per a enguany.
D'aquesta manera, el cos municipal
ha quedat format per un equip de
deu persones: vuit agents, un capo-
ral i un sergent.
Amb aquestes noves incorpora-
cions s'intenta estructurar el servei
per donar resposta als nous reque-
riments derivats de l'increment de
població a Súria en els darrers
anys. Les noves tasques de la
Policia Local van més enllà de la
dedicació tradicional dels agents al
control del trànsit rodat i de la
mobilitat viària per l'interior del
municipi. Les noves incorporacions
d'agents també facilitaran la possi-
bilitat de cobrir serveis de dues per-
sones per cada torn. 

Dues noves
incorporacions a
la Policia Local

Les piscines, preparades per
a la temporada de banys

Les piscines municipals han obert les
seves portes amb diferents millores
que pretenen fer més acollidor el
recinte i facilitar a tothom l'accés a
l'aigua. Com és tradicional, la tempo-
rada de banys es perllongarà a Súria
fins als voltants de l'11 de setembre.
L'horari d'obertura és de 10.30 a
19.30 h.
Entre les millores esmentades figuren
la instal·lació d'un aparell per facilitar
el bany a  persones amb mobilitat
reduïda, la col·locació de gespa artifi-

cial a la zona on hi havia l'entrada als
antics vestidors subterranis, la
instal·lació de gres antilliscant a la
platja (àrea que envolta les piscines),
el repàs de l'enrajolat de la piscina
mitjana i el repintat dels vestidors
masculins i femenins.
Altra de les obres d'enguany serà la
construcció d'un mur en la zona que
limita les piscines amb la llera del riu.
A més, la nova maquinària que permet
fer el cloratge automàtic assegurarà
una qualitat òptima de l'aigua.

A PUNT PER A L’ESTIU

Una de les millores ha estat la col·locació de gespa artificial
Un aparell facilitarà el bany a les persones amb mobilitat reduïda
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Prop de 500 cantaires van participar en les Caramelles,
que van estar acompanyades pel bon temps i un gran
ambient que manté la festa surienca com la gran cita
caramellaire catalana. La gran novetat d'enguany va ser
la presentació de la nova colla castellera de Súria, que
així va contribuir a enriquir les Caramelles amb una de
les tradicions catalanes més conegudes.

Ambient i participació a
les Caramelles d’enguany

L'Ajuntament de Súria va organitzar per
tercer any consecutiu el cicle 'Per Sant
Jordi, llibres de casa'. Enguany, els lli-
bres presentats han estat 'El secret del
brigadista', del periodista Andreu
Claret, i 'Califòrnia. Una història de
cine', del surienc Àngel Sanz.
Un dels personatges destacats de 'El

secret del brigadista' és l'empresari i
polític surienc Andreu Claret i
Casadesús, pare de l'autor. Pel que fa al
llibre d'Àngel Sanz, és un recull de
vivències personals relacionades amb la
història del cinema Califòrnia, escrites
amb emoció i des d'una profunda esti-
mació pel món del setè art.

Llibres de temàtica surienca
per celebrar Sant Jordi

'El secret del brigadista' és la
primera novel·la del prestigiós i
veterà periodista Andreu Claret i
Serra, nomenat recentment
director executiu de la Fundació
Anna Lindh per al Diàleg entre
les Cultures de la Mediterrània.
El llibre va néixer a partir dels
records que el seu pare li va
transmetre sobre l'estada que va
fer durant la guerra civil al poble
de la Fatarella (Terra Alta), al
qual havia arribat com a enviat
del president de la Generalitat,
Lluís Companys, per refer la
legalitat republicana després de
l'assassinat de 34 pagesos que
s'oposaven a la col·lectivització
de les seves terres. La publi-
cació del llibre coincideix amb
el centenari del naixement al
Poble Vell d'Andreu Claret i
Casadesús. L'empresari i polític
surienc va morir l'any 2005.

Un centenari
amb novel·la

Una vuitantena de nens i nenes va celebrar el desè
aniversari de la creació del Consell dels Infants de Súria,
en un acte que va tenir lloc el 6 de març amb pares i
mares, dinamitzadors i representants dels ajuntaments, la
Diputació i el Consell Comarcal del Bages. En l'acte va
participar el prestigiós pedagog italià Francesco Tonucci,
impulsor dels consells dels infants.

El Consell dels Infants
celebra el desè aniversari

LA CULTURA MÉS PROPERA

Presentació de llibres a l'Ajuntament
Els autors d'enguany van ser Andreu Claret (a l’esquerra) i el surienc Àngel Sanz
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Un any de treball i projecció de futur

Estem complint, amb entusiasme, el
primer any del mandat municipal 2007-
2011. Seguim avançant per a millorar
Súria en el màxim d'àmbits, amb diàleg,
amb transparència, amb una visió oberta i
amb una actitud de servei a tots els ciu-
tadans i ciutadanes i complint els com-
promisos establerts en el nostre programa
electoral. 
Qualsevol projecte, abans de fer-se reali-
tat, requereix de molts passos, moltes ges-
tions, compromisos, moltes hores de tre-
ball, en definitiva. Progressivament,
aquesta feina va fructificant i va donant
tocs de qualitat afegida a la vida de cada
dia, de cada barri, de cada ciutadà. 
El balanç d'aquest primer any el consi-
derem molt positiu: 
-Tenim en marxa el Pla de Barris, que
millorarà molt Sant Jaume i el Poble Vell
-L'ampliació de la llar d'infants

començarà ben aviat.  
-Els serveis municipals i de manteniment
s'han reorganitzat per optimitzar-ne la
seva eficiència.
-Tot un paquet de millores mediambien-
tals ja poden tocar-se amb els dits (riera
d'Hortons, augment de la recollida selec-
tiva...).
-La freqüència de busos de transport de
viatgers ha doblat el seu serveis. 
-S'ha acabat la urbanització dels espais
públics de les places i pista esportiva de
Salipota.
-Estem avançant en la dotació de més
habitatge de protecció oficial.
-Tenim en projecte la remodelació del
camp de futbol, amb la instal·lació de
gespa artificial.
-S'està preparant l'ampliació d'un servei
bàsic del municipi, com és el cementiri.
Són només uns exemples d'objectius pre-

vistos al programa electoral del PSC, que
12 mesos després ja tenim encarrilats.
Aquests i molts altres projectes en que
s'està treballant en ferm faran possible un
futur millor per a Súria i per a totes les
persones que hi vivim.
Tota aquesta tasca necessita de la com-

plicitat i participació dels ciutadans i ciu-
tadanes de Súria. Millorar una població és
una missió comuna, que ha de reunir l'es-
forç positiu de tots, a tots nivells. Com a
grup municipal, constatem l'esforç de li-
derar un equip de govern ferm i cohesio-
nat que treballa amb constància, i planifi-
cació, no virtual, sinó tocant de peus a
terra, amb eficàcia i eficiència.   Animem
tothom a seguir convivint i treballant en
aquesta línia. 
Gaudiu de Súria. Bon estiu i bona Festa
Major.   

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Contribuïm a la governabilitat

Benvolguts suriencs i surienques, un
cop més estem amb vosaltres per infor-
mar-vos de la feina duta a terme durant
l'any transcorregut de la present legis-
latura. El GPS ha experimentat una
nova fórmula de fer política i, amb tota
sinceritat, creiem que ha estat un any
força positiu. La nostra contribució
envers l'equip de govern té com a
objectiu contribuir a la governabilitat i
a la prosperitat de la nostra vila. Súria
està millorant en la qualitat dels serveis
que ofereix als ciutadans, les peticions
de millores són ateses al dia i les solu-
cions en un temps relativament curt. 
Nosaltres no eludim la responsabilitat
que suposa el fet de formar part de l'e-
quip de govern, i intentem fer la feina
que ens ha tocat amb la màxima eficà-

cia. És per això que no estalviarem
esforços per aportar diàriament la nos-
tra col·laboració i dedicació al treball,
som conscients de les obligacions que
això comporta i que els ciutadans
sabran valorar entre el treball que
desenvolupen i les crítiques que rebem.
El que no ens podrà treure ningú, però,
és la satisfacció que dóna el fet de
saber que ens fem creditors de la confi-
ança que en el seu moment van diposi-
tar en nosaltres els ciutadans.
És evident que hem de parlar del canvi
de la brigada de manteniment de Súria,
que, com tots sabeu, ha estat gestiona-
da per Ampans des del setembre de
2002 fins a l'abril de 2008. L'equip de
govern format per PSC, ERC i GPS va
coincidir en la necessitat de fer aquest

canvi, que es preveu comportarà un
gran estalvi econòmic i, a la vegada,
una important millora dels serveis que
donem al poble. Tot això ha estat pos-
sible gràcies a la coherència i solidesa
que hi ha dins de l'equip de govern.
Al GPS tenim motius per estar satisfets
dels resultats obtinguts en l'any
transcorregut. Els nostres objectius
s'estan complint i continuarem amb la
mateixa línia de treball en equip
encaminada a una única finalitat: que
els ciutadans de Súria surtin guanyant.
Us desitgem unes bones vacances i us
animen a participar i gaudir de la nos-
tra festa major.

GRUP MUNICIPAL DEL GPS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...
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Incongruències polítiques
Mirant el diari tenim el goig de veure  la
cara somrient del nostre Batlle Julián en la
seva visita a Bulgària, mentre saluda la
Greti, Alcaldessa de Bobov Dol, signant
l'inici d'unes relacions d'amistat, invitat
per l'empresa MTMGrup,  que desenvolu-
parà en aquesta població búlgara, un polí-
gon industrial de 300.000 metres quadrats. 
El més divertit és que el polígon de Súria
encara no el tenim recepcionat per pro-
blemes amb la depuradora, com tampoc
tenim solucionat el conveni amb
Iberpotash per establir com i qui es farà
càrrec de mantenir i gestionar la cinta
transportadora de la mina, com no sabem
res del compromís de crear una comissió
de treball per lligar  la cessió dels pins de
la mina i tenir els terrenys per ubicar-hi les

noves piscines i altres equipaments.
De moment tenim el nostre Batlle ambai-
xador  de la comarca i ara també de l'es-
tranger, ben vestit, menjat i viatjat a costa
dels nostres dinerons, sense saber què
aporten a Súria aquestes relacions
externes, entre altres coses perquè tampoc
ens ho han  explicat, però esperem que no
sigui la deslocalització de les poques em-
preses de la nostra vila i comarca.
El que acaba d'alegrar-nos és la con-
tractació d'onze persones per treballar en
la brigada municipal  i veure com es fan
els números, segons ells, la previsió és de
476,035 €, amb un estalvi de 113,295 €,
però resulta que ningú ha pensat en les
hores extres que pagaran a les persones
que estaran de guàrdia el cap de setmana!

No era més lògic fer torns rotatius i no
pagar hores extres?
No ens agrada  veure com es deixen pas-
sar oportunitats úniques com la d'ampliar
la casa de la Vila, aprofitant les obres de
l'escola bressol, o el per què no podem
tenir un accés ample per arribar fins al
cementiri, ara que també s'engrandirà.
Ara sembla que comencen a moure fitxa
respecte al Reglament de Participació
Ciutadana,  i esperem que sigui un revul-
siu per comprometre polítics i ciutadania
en decidir projectes importants per Súria.
Nosaltres seguim treballant amb il·lusió i
us convidem a visitar el nostre bloc.
Bona Festa Major.

GRUP MUNICIPAL DEL GIS

Continuem avançant!

En la darrera edició de La Torre, el nostre
escrit el varem encapçalar amb "Bona
feina!". Ha passat un any de legislatura i
ens reafirmem en aquest títol: "Bona
feina!". Malgrat que, a hores d'ara, el tre-
ball que s'està duent a terme, i podem dir
que és molt, encara no és molt visible.
Però tenim la certesa que ben aviat es
començarà a veure el resultat de la feina
feta durant aquest any per l'equip de go-
vern.
És molt fàcil exigir un camp de futbol
amb gespa artificial, quan el nostre regi-
dor d'Esquerra Republicana, que porta
l'àrea d'esports, ja havia anunciat que era
una prioritat de l'equip de govern. Un
camp de futbol amb gespa no es fa d'avui
per demà. Són moltes les reunions amb
les empreses que es dediquen a posar
gespa i que et presenten els seus pro-

jectes. Paral·lelament es va demanar un
estudi a la Diputació per tal de valorar les
necessitats del nostre camp de futbol,
arranjament de grades, enllumenat, acces-
sos, pavimentació del voltant del terreny
de joc, etc. Llavors queda per lligar la part
econòmica, quan surten les subvencions
de la Secretaria General de l'esport per a
camps de gespa?, i això no depèn de l'e-
quip de govern. A hores d'ara estem
esperant rebre l'estudi definitiu de la
Diputació per poder presentar el projecte
del camp amb gespa a la Generalitat per a
la seva aprovació, doncs sense la seva
aprovació no es poden començar les obres
de remodelació del camp de futbol, i, si
tot va com esperem i desitgem, ben aviat
tindrem camp de futbol amb gespa artifi-
cial.Però, oi que és fàcil i queda bé exigir
un camp de gespa artificial als mitjans de

comunicació cada setmana i un Ple dar-
rera un altre?      
Per una altra banda, quan llegiu aquest
escrit les piscines municipals ja estaran
obertes amb la nova remodelació que se'ls
ha fet. S'han posat rajoles antilliscants al
voltant de les piscines i s'ha ampliat la
zona de gespa artificial que hi havia.
Una altra de les novetats d'aquest estiu
serà 'El Juliol tot ho vol'. Aquest any hem
apostat perquè sigui la SAS qui porti a
terme aquesta activitat al pavelló munici-
pal, després de valorar positivament el
projecte que ens va presentar en el seu dia
(ampliació d'horaris, curset de natació,
anglès, esmorzar, etc.).
Que tingueu una Bona Festa Major i unes
Bones Vacances.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

L A  TO R R E
El butlletí LA TORRE es distribueix gratuïtament a tots els domicilis de la
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l’OMI, on també es facilitarà.
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Tot és política
Fa un parell de setmanes que s'ha complert
un any de les últimes eleccions municipals.
Podríem fer les conclusions i el balanç de
rigor, però no ens enganyem, tant les pre-
misses com les conclusions són previsibles.
Deixem-ho en un sense novetats que
il·lusionin i amb els problemes de sempre,
però agreujats. És a dir, quin és el projecte
de futur de Súria?.
Com hem exposat en altres escrits, cons-
tatem que a l'equip de govern del nostre
ajuntament hi ha persones amb ganes de
treballar, amb bones intencions, però poc
capacitades per prendre decisions impor-
tants pel municipi. Gent no preparada per
portar i discutir projectes, persones no acos-
tumades a treballar en equip, regidors que
no tenen una visió global del problema…
No tenen clar cap a on ha d'anar: el creixe-
ment, el desenvolupament, la inversió del
poble.
Fa uns mesos vàrem entrar una moció a l'a-
juntament, perquè fos debatuda en ple, per
a la realització d'un estudi seriós de creixe-
ment de població. A partir d'aquest estudi,
poder fer un projecte de capacitat i situació
dels equipaments necessaris per poder tenir

aquest creixement, i que fos una directriu a
seguir per als propers anys, independent-
ment de l'equip de govern que manés.
Aquesta moció va ésser rebutjada per l'e-
quip de govern. 
Ara, moltes famílies patim en més o menys
grau l'encariment de les hipoteques, del
preu de la benzina, del cost de l'ali-
mentació... Ja es comencen a veure indi-
cadors que les coses no van bé, els bancs no
donen pràcticament crèdits per a habitatges,
el preu de les vivendes està començant a
minvar perquè no es ven res, moltes immo-
biliàries han hagut de baixar persianes,
l'atur puja per l'estancament de la construc-
ció... Mentrestant,  els nostres regidors
juguen a fer veure que el que expliquen que
volen ja val, com si fos una realitat. No s'hi
val a jugar amb els conceptes; no s'hi val a
jugar amb les expectatives, cal tornar a la
seriositat. L'equip de govern realitza pro-
grames que mai no arriben a ser duts a
terme, promeses que no s'acompleixen i
conceptes que mai no defineixen la realitat:
camp de futbol, piscina nova, casal de
joventut... Al final, tot depèn de la subven-
ció de la Diputació, dels Fons europeus...  

A CIU no volem més trucs ni enganys, les
caixes de doble fons són les que fan servir
els prestidigitadors per fer els seus trucs de
màgia, però aquests mags necessiten un
públic disposat a empassar-se els trucs com
si fossin realitat... L'ajuntament ha d'estar
conduït i gestionat com una empresa priva-
da, en termes de control i forma de treba-
llar. Els diners venen del poble i són del
poble, no es poden malgastar, no és poden
menysprear solucions i oportunitats que
venen d'altres punts que no son del propi
equip de govern.
L'assemblea local de Súria fa uns mesos
s'ha renovat, té nova direcció i està treba-
llant per no decebre els seus votants i
convilatans. Amb la creença que tothom és
necessari, sabem que la política és utilitat,
servei i dedicació als altres, prendre deci-
sions i arriscar, dibuixar horitzons de futur.
Aquesta és la política que entenem, aplica-
da a un partit o a la vida personal i profes-
sional. Tot és política!  O partim d'aquesta
premissa o, si no, ens serà molt difícil
respondre a la pregunta de per què dedicar-
hi tantes hores a canvi de res.   

GRUP MUNICIPAL DE CIU 

Ja fa un any que l'alternativa indepen-
dent per a Súria forma part del consis-
tori i, per tant, arriba el moment de fer
un balanç de la nostra actuació com a
grup municipal al llarg d'aquest període.
Abans, però, creiem necessari i just
tornar-vos a agrair el vostre suport a les
eleccions del maig de 2007.
En aquest balanç, no volem passar per
alt les mentides i desqualificacions que,
des d'altres grups municipals, es van
llençar contra les persones que formen
part de l'aiS. Aquesta no és, no ho serà
mai, la nostra manera d'entendre la
política. També volem recordar que el
PSC va preferir assegurar-se la majoria
absoluta i pactar amb qui fos abans d'in-
tentar de governar en minoria; no han
volgut apostar pel diàleg ni pel pacte de
cada una de les accions de govern, tal i

com els havíem proposat nosaltres. Ens
sembla necessari recordar tot això
perquè el temps ens ha donat la raó i,
avui, encara es fa ben present l'en-
capçalament del nostre primer comuni-
cat: sentit comú, responsabilitat i
coherència.
Aquests són els criteris bàsics que ens
guien políticament i que també ens
guien com a persones. Per a nosaltres el
"tot s'hi val" no és aplicable a la política
ni enlloc. Seguim defensant una política
fruit del treball en equip, del diàleg, de
la participació i del màxim consens per
a cada una de les actuacions. Per tant,
som partidaris de treballar per a Súria,
més que no pas d'oposar-nos a tot per
sistema. En aquest sentit, ja vam dir que
actuaríem com una oposició constructi-
va i així ho hem fet: sense escarafalls, ni

crits, amb respecte per a tothom, hem
donat suport a totes aquelles propostes
que ens semblaven millor per a Súria,
sense tenir en compte qui les proposava.
Hem presentat diverses propostes (re-
gistre de parelles de fet, regulació de la
instal·lació d'antenes, defensa de la figu-
ra dels conserges per a les escoles...) que
es fan difícils de resumir en tan poc
espai, però de les que esteu puntualment
informats al nostre blog.
Així doncs, la valoració d'aquest any és
positiva, pensem, però, que hem de
seguir treballant per potenciar la partici-
pació ciutadana, el diàleg i el consens
per tal d'assolir que la nostra política
municipal sigui el reflex de la voluntat
dels suriencs i de les surienques.
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Treballar per a Súria
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