
Desembre 2008

50

EEll  PPllaa  ddee  BBaarrrriiss,,  eennddaavvaanntt
LLeess  oobbrreess  aavvaanncceenn  aall  PPoobbllee  VVeellll

ii  aa  SSaanntt  JJaauummee



Les primeres obres del Projecte
d'Intervenció Integral del Poble Vell i
del barri de Sant Jaume avancen a bon
ritme al tram superior del carrer de sant
Sebastià i a l'edifici del Casinet.
Aquestes dues actuacions es van iniciar
el setembre passat, i tenen un pressu-
post conjunt de 570.898,30 euros.
Les obres del Casinet permetran recu-
perar aquest històric edifici del Poble
Vell, que acollirà un centre museístic
sobre la sal i conformarà un gran
equipament cultural i social amb l'actu-
al sala municipal Cal Balaguer del
Porxo. 
Fins ara n'han estat desmuntades les
dues plantes superiors i la teulada, que
es trobaven en un estat de conservació
molt precari. El proper pas serà la
reconstrucció de les dues noves
plantes, amb una estructura reforçada. 
L'operació de desmuntatge de la cober-
ta i de les dues plantes superiors del
Casinet ha estat complexa per la neces-
sitat d'efectuar-la sense el suport de
maquinària, per tal de no malmetre

l'estructura de l'immoble.
Pel que fa al tram superior del carrer de
sant Sebastià, les obres han consistit en
la instal·lació de noves xarxes soter-
rades de serveis (clavegueram, gas i
enllumenat) i en la construcció d'un
nou mur de seguretat que substitueixi
l'anterior, prèviament desmuntat.
Les obres del carrer de sant Sebastià i
del Casinet es van interrompre en els
dies previs a la celebració de la Fira
Medieval per tal de facilitar els treballs
de preparació del certamen en la zona
que envolta el Portal de Cardona.
A les obres del tram superior del carrer
de sant Sebastià s'hi han incorporat
diferents elements per millorar l'eva-
cuació d'aigua de pluja i afavorir el pas
de vianants i de vehicles. En el cas del
Casinet, després de l'enderrocament de
les dues plantes superiors es va pro-
cedir a obrir la fossa del futur ascensor
i a construir els pilars que hauran de

subjectar els nous forjats de les plantes
de l'edifici.

Un esforç "extraordinari"
El secretari de Planificació Territorial
del departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat,
Oriol Nel·lo va dir el passat 10 de
novembre a Súria que les obres de mi-
llora del Poble Vell-Sant Jaume avan-
cen "a molt bon ritme". El secretari de
Planificació Territorial també va
destacar que l'Ajuntament està fent "un
esforç extraordinari d'aportació de
recursos" per al seu desenvolupament.
Per part de la Generalitat, una de les
actuacions de suport al projecte serà un
programa del Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) per desenvolupar
projectes relacionats amb el Pla de
Barris.
Durant una visita efectuada el 9 de
setembre al Poble Vell, el diputat de
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Les obres del Poble Vell i Sant Jaume
comencen al voltant del Portal de Cardona
Les primeres actuacions
del Projecte d'Inter-
venció Integral del Poble
Vell-Sant Jaume es van
iniciar el mes de setem-
bre i avancen a bon
ritme. Responsables de la
Generalitat i la Diputació
de Barcelona han elogiat
el desenvolupament de
les obres i asseguren que
els dos barris guanyaran
en atractiu i qualitat de
vida 

PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA EN DOS BARRIS HISTÒRICS

L’estructura de la coberta del Casinet, abans de ser desmuntada
Les plantes superiors de l’edifici es trobaven en un estat molt precari



El passat 10 de novembre es va cons-
tituir al saló de sessions de
l'Ajuntament el Comitè d'avaluació i
seguiment del Projecte d'Intervenció
Integral del Poble Vell-Sant  Jaume.
Aquest nou organisme està format per
representants de la Generalitat, de
l'Ajuntament i dels dos barris suri-
encs. Un dels participants en la reunió
constitutiva va ser el secretari de

Planificació Territorial del departa-
ment de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, Oriol
Nel·lo.
A més d'aquest Comitè d'avaluació i
seguiment, l'Ajuntament mantindrà
en actiu l'actual Comissió local de
seguiment formada pels grups polítics
municipal i pels representants veïnals
del Poble Vell-Sant Jaume.

Turisme de la Diputació de Barcelona,
Carles Ruíz, va manifestar que el nucli
antic de Súria és "un atractiu turístic
molt important". Segons Carles Ruíz,
el potencial del Poble Vell "guanyarà
molt" amb les inversions previstes.
El Projecte d'Intervenció Integral del
Poble Vell-Sant Jaume és una inicia-
tiva inclosa dins del Pla de Barris de
la Generalitat. Les seves actuacions
es desenvoluparan fins a l'any 2011.
En el seu finançament participen el
Fons de Barris de la Generalitat
(50%) i l'Ajuntament de Súria
(50%).
Els dos barris representen el nucli més
antic de l'actual trama urbana de Súria,
amb una superfície conjunta de 7,95
hectàrees i prop de 1.200 veïns i
veïnes, xifra equivalent al 18,87%
d'habitants del municipi.
Les actuacions previstes en el Projecte
d’Intervenció Integral pretenen aturar
el  deteriorament físic de les edifica-
cions, cobrir els dèficits d’accessibili-
tat, eliminar barreres arquitectòniques,
reforçar la integració de la zona amb
la resta del municipi i evitar fenòmens
de pèrdua de població.

Acte de constitució del Comitè d’avaluació i seguiment
Hi ha representants de Generalitat, Ajuntament i dels dos barris suriencs afectats
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Amb les obres de millora que s'han iniciat al Poble
Vell i que seguiran a Sant Jaume, Súria reequilibrarà
les condicions de conservació, urbanització i mobilitat
dels barris de Súria. En els darrers anys, s'han destinat
importants recursos públics a Salipota, a Joncarets i a
Santa Maria. La injecció que necessitaven els dos bar-
ris més antics de Súria arriba ara, i en pocs anys en
veurem els fruits. La millora de la qualitat de vida dels
veïns i veïnes de Súria, per a l'Ajuntament, és un
objectiu clau que ens cal estendre a tot el municipi, a
totes les zones i en tots els àmbits, generant al màxim
la igualtat d'oportunitats per a tothom. Aquesta acció
pública, a més, ens cal fer-la potenciant la participació

ciutadana. Tenim en actiu alguns consells i hem cele-
brat sessions de treball obertes sobre assumptes con-
crets. Ara, precisament, estem a les portes d'iniciar el
procés de debat per a l'elaboració del reglament de
Participació Ciutadana, que ha de ser la clau mestra
d'una nova cultura cívica, innovadora i democràtica
per a la nostra població. En aquesta línia de treball
s'està posant tot l'esforç, malgrat les dificultats
econòmiques i el finançament poc favorable que des
de fa tants anys pateixen les administracions locals. 

ANTONI JULIÁN I RIBERA
Alcalde de Súria

Equilibrar Súria

EDITORIAL

Nou comitè per a l’avaluació i el
seguiment de les obres de millora
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PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA EN DOS BARRIS HISTÒRICS

El regidor d'Urbanisme i Hisenda,
Miquel-Àngel Montañà, fa balanç en
aquesta entrevista de les obres rea-
litzades fins ara dins del Projecte
d'Intervenció Integral del Poble Vell-
Sant Jaume, i n'avança les properes
actuacions. L'equip de govern manté
les previsions d'inversions a Súria per
als propers anys, tot i l'actual entorn de
recessió econòmica general.

- Les obres del Projecte
d'Intervenció Integral del Poble Vell-
Sant Jaume es van iniciar el setem-
bre passat. S'està complint fins ara el
calendari previst per al seu desen-
volupament?
- Sí. Les primeres actuacions han con-
sistit en la urbanització del tram supe-
rior del carrer de sant Sebastià,
incloent-hi la consolidació del seu mur
de contenció, i en l'enderrocament de
les plantes superiors del Casinet. En
totes dues obres estem complint el ca-
lendari previst.

- Quines són les principals actua-
cions previstes del Projecte
d'Intervenció Integral per a l'any
2009?
- En primer lloc, es preveu tirar enda-
vant la segona fase de la urbanització
del carrer de sant Sebastià, que n'afec-
tarà el tram central, i elaborar l'avant-
projecte de la tercera fase. La segona
fase seguirà els mateixos criteris de
realització que la primera. Durant l'any
2009 també començaria la primera fase
de la urbanització de la carretera de
sant Salvador. Pel que fa a la tercera
fase de les obres del carrer de sant
Sebastià, la previsió és portar-les a
terme entre 2010 i 2011.

- Les obres sempre provoquen
molèsties als veïns afectats. Com s'ha
minimitzat l'impacte de les que s'han
realitzat fins ara al Poble Vell?

- Actuant el més ràpidament possible.
És inevitable que les obres causin
molèsties. A més d'intentar minimitzar-
les, l'únic que podem fer és demanar i
agrair la comprensió dels veïns.

- Costa més aconseguir el suport
pressupostari d'altres administra-
cions en una època de recessió
econòmica?
- Sí. Fa uns mesos, ningú no podria
preveure que la crisi assoliria les
dimensions actuals. En èpoques de
bonança, qualsevol gestió pot sembla
bona, encara que no ho sigui. Però ara
totes les institucions es veuen oblig-
ades a aplicar polítiques de contenció, i
això repercuteix especialment sobre les
administracions petites, com els ajunta-
ments. Per tant, haurem de buscar el
màxim finançament a fora del
municipi. També caldrà fer un control

pressupostari molt exhaustiu durant tot
el mandat, però mantenint les previ-
sions pel que fa a la prestació de
serveis i les inversions programades en
els apartats d'obres i de millora d'e-
quipaments. Hem d'intentar que sigui
així.

- Una de les seves competències és la
regidoria d'Hisenda. Quins han
estat els criteris d'elaboració de les
ordenances i taxes municipals per a
2009, que ja han estat aprovades en
ple?
- El criteri bàsic ha estat la contenció,
ja que algunes de les taxes municipals
afecten tothom. Hem tingut en compte
l'actual entorn de crisi econòmica i el
seu impacte sobre empreses i famílies,
però, tal com deia abans, sense reduir
el nivell de prestació dels serveis
municipals.

Miquel-Àngel Montañà, regidor d'Urbanisme i Hisenda▼

“Caldrà fer un control pressupostari
molt exhaustiu durant tot el mandat”

Miquel-Àngel Montañà, davant de les obres de la llar d'infants
L'equip de govern manté les previsions d'inversions per als propers anys
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LA MODERNITZACIÓ D’UN SERVEI NECESSARI

Les accions de promoció del bus urbà inclouen unes
targetes d'abonament amb tres opcions de recàrrega,
en funció del nombre de viatges: 10 viatges (10
euros), 22 viatges (20 euros) i 35 viatges (30 euros).
El preu d'un únic bitllet és d'1,5 euros. Les targetes es
poden obtenir al propi vehicle, i es recarreguen en una
màquina que hi ha instal·lada. En el moment d'obtenir
la seva targeta, els usuaris hauran de pagar un dipòsit
d'un euro que els serà abonat si la retornen.

Es posen en marxa unes
noves targetes d'abonament
per viatjar amb la Guagua

Sensibilitzar sobre la necessitat d'a-
vançar cap a un model de mobilitat
basat en criteris de sostenibiltat.
Aquest va ser l'objectiu de la campanya
'Mou-te sostenible! Hi guanyem tots',
que l'Ajuntament va desenvolupar l'oc-
tubre passat. Durant la campanya es
van posar en marxa diferents actua-
cions per promoure l'ús de la Guagua,
com el llançament de targetes multivi-
atge, la senyalització de les parades i la
modernització de la imatge del vehicle
que presta el servei.
L'Ajuntament considera que aquestes
accions de suport al bus urbà serviran
per reforçar un servei molt necessari
per als barris de Súria per les condi-
cions orogràfiques de la vila i el perfil
dels usuaris habituals.
Les iniciatives de promoció del bus
urbà van ser el resultat d'un acord entre
l'Ajuntament i l'empresa Busgarvi SL,
titular del servei. Aquesta és la primera
vegada que la Guagua disposa de tar-
getes multiviatges en els seus trenta
anys d'història. 
Dins dels actes de la campanya també
es va celebrar una trobada escolar que
va tenir una participació aproximada
d'uns 240 alumnes de 8 a 11 anys. La
trobada va consistir en una pedalada
que es va desenvolupar pels carrers del

centre de la vila i, a la plaça de Sant
Joan, un circuit d'educació viària i un
espectacle d'animació infantil.
D'altra banda, la Policia Local de Súria
va oferir als centres d'ensenyament,
durant la campanya, una sèrie de xer-
rades sobre educació viària, amb el
suport de material informàtic i audiovi-

sual del Servei Català de Trànsit.
La campanya va comptar amb la par-
ticipació de la Policia Local, els
Mossos d'Esquadra, els centres
d'ensenyament de la vila, el Consell
dels Infants, el Consell de la Gent
Gran, el Consell de Medi Ambient i la
Unió Ciclista Mig-Món.

Súria promou la mobilitat sostenible
i reforça el servei de l'autobús urbà 

Prop de 240 alumnes van participar en les activitats 
La Policia Local també va oferir xerrades sobre educació viària a les escoles

La Guagua ha modernitzat la seva imatge
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MANTENIMENT DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS

Les ordenances i
taxes de l'Ajun-
tament de Súria
per a l'any 2009
contemplen una
pressió fiscal mit-
jana del 2,85%,
per sota de la taxa
interanual de l'ín-
dex de preus al
consum (IPC)
entre els mesos de
setembre de 2007-
08 (+4,5%). 
La proposta ha estat elaborada a partir
d'un criteri general de contenció que té
en compte l'actual entorn de crisi
econòmica i el seu impacte sobre empre-
ses i famílies, però sense reduir el nivell
de prestació dels serveis municipals.
Per primera vegada es podrà fraccionar
en dos rebuts el pagament de l'impost de
béns immobles (IBI). El tipus impositiu
de l'IBI es manté sense variacions en
relació amb l'exercici anterior, de ma-
nera que els increments que s'apliquin
als propietaris correspondran exclusiva-
ment als derivats del procés d'actua-
lització dels valors cadastrals que es va

iniciar l'any 2004.
Altra de les nove-
tats és la inclusió
d'un nou apartat
reduït en l'impost i
en la taxa per a la
construcció de
naus industrials als
polígons de la vila.
També es congelen
els tipus impositius
de la taxa d'escom-
braries i de l'im-
post sobre vehicles

de tracció mecànica (IVTM). 
L'increment mitjà de les taxes munici-
pals, a excepció de les que afecten la re-
collida d'escombraries i els vehicles de
tracció mecànica, serà del 5%. Dins
d'aquest apartat s'inclouen, entre d'altres,
les taxes sobre serveis fúnebres, expedi-
ció de documents administratius, ocu-
pació de terrenys d'ús públic i obertura
de rases.
El dictamen sobre ordenances i taxes va
ser aprovat en el ple municipal ordinari
d'octubre sense cap vot en contra, amb
nou vots favorables (PSC, GPS, ERC i
aiS) i quatre abstencions (GIS i CiU).

La contenció marca les noves
ordenances i taxes per a 2009

Una modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament permetrà
l'ampliació de la superfície del polí-
gon industrial promogut en el sector
Can Sivila-Abadal (nord del terme
municipal) per una empresa privada.
L'objectiu és assegurar la viabilitat del
polígon projectat, que es desenvolu-
paria en el límit dels termes munici-
pals de Súria i de Sant Mateu de
Bages i estaria adreçat bàsicament a la
petita indústria i a petits tallers de pro-
ducció.
En el terme municipal de Súria, l'am-
pliació aprovada inicialment és de

32.942,71 metres quadrats, de manera
que s'assoliria una superfície de
118.514,71 metres quadrats. 
El polígon ocuparia altres 38.658,51
metres quadrats del terme municipal
de Sant Mateu de Bages. L'ampliació
aprovada pel ple surienc inclou una
antiga zona d'extracció de graves, fet
que permetrà la seva regeneració
ambiental. L'ampliació del polígon de
Can Sivila-Abadal ajudarà a diversi-
ficar el teixit econòmic local i poten-
ciarà l'eix del Cardener, ja que les
actuals zones industrials estan total o
pràcticament exhaurides.

Més superfície per a la indústria

L'Ajuntament ha habilitat un espai
d'estacionament públic de vehicles
amb capacitat per a una cinquantena
de places i amb entrada i sortida pel
carrer de Montserrat, a poca distància
del centre urbà. 
Es tracta d'un solar de 1.340 metres
quadrats que ocupava el desaparegut
cinema Ideal, i que desenvoluparà
funcions d'estacionament mentre no
s'iniciïn les obres de l'edifici d'habitat-
ges projectat per l'empresa Súria
Habitat Ideal SL en aquest indret.
El nou espai d'estacionament ha estat
dotat d'enllumenat i de baranes de
protecció en l'accés peatonal que
porta cap al carrer Vilanova.
L'Ajuntament de Súria considera que
la disponibilitat de noves places
d'estacionament a l'entorn del centre
urbà és positiva per a la mobilitat del
trànsit, i destaca la col·laboració
mostrada per l'empresa per tal de fer
possible el conveni.

El saló de sessions de l'Ajuntament
va ser l'escenari del lliurament de
claus dels nous habitatges i garatges
promoguts al barri de Santa Maria
per l'empresa Proviure SL, del grup
Caixa Catalunya. El procés d'adjudi-
cació va comptar amb la col·labo-
ració de l'Ajuntament. Els 33 habi-
tatges construïts, dels quals nou van
ser adjudicats en règim de lloguer,
formen part d'un edifici construït al
carrer del Transportador (barri de
Santa Maria). Tots els habitatges són
de dues o tres habitacions i disposen
de plaça de pàrquing. Els habitatges
de compra també inclouen un
traster.

Es lliuren les claus de
33 habitatges nous
fets per Proviure

Nou espai per a
l’estacionament
de vehicles al
carrer de  Montserrat
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LA MILLORA DE L’ENSENYAMENT COM A OBJECTIU

Comencen les obres d’ampliació
de la llar d’infants Petit Estel

El Consell dels Infants va iniciar una nova etapa el pas-
sat 29 d'octubre amb la seva renovació parcial i el seu
pas a l'àrea municipal d'Educació. Fins ara, aquest
òrgan consultiu, format per catorze alumnes escollits
democràticament pels seus companys i companyies de
classe, estava adscrit a l'àrea de Serveis Socials. Durant
l'últim any, el Consell dels Infants ha portat a terme
accions sobre educació cívica, millora de la mobilitat i
una reflexió sobre el lleure, entre d'altres activitats.

El Consell dels Infants
inicia una nova etapa

Les obres de la llar d’infants, a finals de novembre
L’entrada al centre educatiu ha estat traslladada al carrer d’Ernest Solvay

Membres del Consell, amb l’alcalde, regidors i la tècnica
municipal

L'Escola de Música de Súria va ini-
ciar el curs 2008-09 amb un incre-
ment d'alumnes del 13,79% en
relació amb el curs anterior. En total
es van matricular 198 alumnes, 24
més que en el curs 2007-08. El cen-
tre ha posat en marxa per primera
vegada l'Associació de Mares i
Pares d'Alumnes (AMPA) i ha creat
un banc d'instruments per pro-
moure'n el préstec entre els alumnes
de les mares i pares associats a la
nova AMPA.

L’Escola de Música
guanya un 13%
més d’alumnes

Les obres d'ampliació de la llar d'in-
fants Petit Estel es van iniciar l'oc-
tubre passat en una part del pati
d'aquest centre d'ensenyament munici-
pal. Un dels canvis derivats d'aquest
projecte ha estat el trasllat de l'entrada
de la llar d'infants, que ara ja es troba
al carrer d'Ernest Solvay, en un pas si-
tuat entre els edificis de l'Ajuntament i
de l'antiga escolar sant Josep de
Calassanç. 
Les obres també permetran ampliar la

vorera del carrer Tarragona. Després de
l'ampliació, la capacitat màxima de la
llar d'infants surienca serà de vuit uni-
tats pedagògiques, amb un total de 134
places i un increment màxim de 73
places en relació amb la capacitat actual
del centre.
Durant el mes de novembre es van
acabar les obres a la mitgera de l'edifici,
la recol·locació de la sala de calderes i
el paviment exterior entre l'Ajuntament
i l'edifici escolar.

El nombre d'alumnes de l'Escola
d'Adults de Súria s'ha incrementat
d'un 10% en aquest nou curs, en
relació amb el curs anterior. En total
s'han matriculat 90 persones, el 44%
de les quals són nouvingudes.
A més del seu propi equip docent,
l'Escola d'Adults compta amb el
suport i el treball d'un grup de vo-
luntaris que contribueixen decisiva-
ment a ampliar la seva oferta educa-
tiva i reforçar-ne les línies
pedagògiques del centre.

L’Escola d’Adults
té un 10% més de
matriculacions
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RENOVACIÓ D’UN ESPAI PÚBLIC PER A L’OCI I EL LLEURE

La Policia Local tindrà dos nous
agents a començaments de 2009, con-
figurant d'aquesta manera un equip
format per onze persones. El procés
de selecció, al qual es van presentar
un total de setze persones, es comple-
tarà al llarg d'aquest desembre.
D'aquesta manera, els efectius de la
Policia Local s'adequaran a les previ-
sions de l'actual plantilla orgànica de
l'Ajuntament.
El cos de seguretat municipal incor-

porarà properament a la seva dotació
un etilòmetre per realitzar proves
d'alcoholèmia. En relació amb l'alco-
holímetre que actualment utilitza la
Policia Local, el nou aparell impri-
meix un comprovant dels resultats,
document que pot servir com a prova
davant de possibles procediments
judicials o administratius. Es tracta
del mateix model que ja utilitzen els
Mossos d'Esquadra i altres forces de
seguretat.

La Policia Local tindrà dos nous agents
i un altre aparell per a les alcoholèmies

El parc municipal El Casino ha estat
objecte d'importants millores en els
darrers mesos pel que fa a les
instal·lacions, les vies de pas, la
il·luminació exterior, els espais verds i
els serveis del recinte. Les millores han
afectat l'edifici que acull el bar-restau-
rant i el Casal de Joves, amb la
instal·lació d'una nova coberta, i la
connexió del recinte amb la xarxa de
clavegueram. 
L'antiga coberta de l'immoble, que va
ser construït fa prop de cinquanta anys,
era una estructura plana de formigó
que presentava problemes de degoters.
Sobre l'estructura original ha estat
construïda la nova coberta de planxa
galvanitzada lacada, amb aïllament tèr-
mic i una superfície aproximada de 400
metres quadrats. 
També ha estat reparada la terrassa
exterior de l'edifici d’El Casino amb la
instal·lació de baranes d'acer inoxi-
dable. L'objectiu de les obres era millo-
rar les deficiències detectades, però
mantenint l'estètica de l'edifici.
La connexió del servei de clavegueram
amb la xarxa general ha permès elimi-
nar el sistema de fosa sèptica que ante-
riorment s'utilitzava per eliminar els

residus generats. Pel que fa als espais
verds, l'Ajuntament ha contractat una
empresa que se n'encarregarà del man-
teniment. Les altres obres realitzades
han permès habilitar rampes per facili-
tar l'accés de persones amb mobilitat
reduïda i construir una plataforma de
formigó entre les escales d'entrada i

l'edifici del Casino per evitar la forma-
ció de bassals d'aigua de pluja.
En els darrers mesos també s'han
desenvolupat obres de millora al Casal
de Joves. Aquestes actuacions coin-
cideixen amb l’etapa iniciada pel bar-
restaurant El Casino després de la nova
concessió municipal.

El parc municipal El Casino es posa al dia
amb les millores de serveis i instal·lacions

Una empresa s’encarregarà del manteniment d’espais verds
La il·luminació exterior i les vies de pas també han millorat amb les obres

El nou model d’etilòmetre



Súria va celebrar
entre els dies 24 i 28
de novembre la
primera Setmana de
la Gent Gran, sota el
lema 'Ens fem
grans... però amb
qualitat'. Les activi-
tats programades es
van centrar en la mil-
lora de la qualitat de
vida de la gent gran,
la recuperació de la
memòria històrica i
les relacions inter-
generacionals, amb
xerrades i tallers par-
ticipatius.
Un dels seus actes va
estar dedicat a la
recuperació de les  vivències personals
sobre el treball a les fàbriques tèxtils
surienques. Més d'una cinquantena de
persones va assistir a la presentació de
dues filmacions amb extreballadores
del sector, complementades amb una

mostra de fotografies i documents
històrics. 
El material forma part del projecte
Memòria Viva, que es va iniciar fa tres
anys a Súria. En els propers mesos
continuarà el treball de recopilació de

d o c u m e n t a c i ó
històrica sobre el
tèxtil, així com
també la filmació de
testimonis d'extre-
balladors i extreba-
lladores del sector.
Les filmacions
d’aquests testimonis
seran de lliure accés
a través internet. El
projecte Memòria
Viva proposa reva-
loritzar l'experiència
quotidiana de les
persones com a testi-
moni històric de
primer ordre. El pro-
jecte té el suport de
l'Ajuntament i la

participació d'una vintena de col·labo-
radors. Els altres actes van ser dues
conferències sobre la sexualitat a la
tercera edat i el testament vital, un
taller intergeneracional sobre els jocs
infantils i un altre taller de sons.
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Súria organitza amb èxit una setmana
d’actes per a la gent gran del municipi

RECUPERAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA I VIURE AMB PLENITUD

Un moment de l'acte dedicat a les vivències al tèxtil
El projecte Memòria Viva continuarà recopilant testimonis i documents

Uns 350 escolars bagencs de 6 a 15 anys van participar
el passat 26 d'octubre en el Cros Escolar de Súria, que es
va desenvolupar amb una notable presència de públic.
La prova era puntuable per al Cros Nacional de
Catalunya. L'organització del Cros va anar a càrrec de
l'Ajuntament, amb la col·laboració del Consell Esportiu
del Bages i dels centres escolars suriencs.

Esport escolar al carrer

L'Ajuntament de Súria va oferir el passat 28 de setembre
una recepció a la pubilla de la vila, Marta Pinzolas,
després de la seva proclamació com a pubilla de
Catalunya, entre més d’una trentena de candidates.
Aquesta és la segona vegada que una pubilla surienca és
escollida pubilla de Catalunya. La primera va ser
Palmira Santamaria, l’any 1974.

Nova pubilla de Catalunya
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El ple municipal va aprovar per unanimi-
tat el nou Pla Local de Joventut en la ses-
sió del passat 26 de juny. Una de les seves
principals aspiracions és acostar les insti-
tucions a la realitat juvenil desenvolupant
xarxes de comunicació estables amb els
joves, a partir del treball transversal de les
diferents àrees de l'Ajuntament.
L'elaboració del Pla Local de Joventut ha
tingut en compte l'opinió dels joves suri-
encs de 15 a 29 anys, a través d'un procés
de participació que vol tenir continuïtat
amb la posada en marxa d'una comissió de
seguiment.
L'esmentada franja d'edat representa el
17,45% de la població surienca. Es tracta
d'un percentatge que se situa per sota de
les mitjanes del Bages i de Catalunya, en
marges que oscil·len entre el 2% i el 3%.
El jovent de Súria té un bon nivell d'ins-
trucció, sobretot les dones. El 42% dels

joves suriencs han de desplaçar-se fora del
municipi quan acaben l'educació obli-
gatòria. La majoria de joves suriencs amb
feina treballa a la indústria manufacturera,
a diferència de les anteriors generacions en
què la mineria era la sortida més habitual.
Segons les darreres dades disponibles, cor-
responents a l'any 2001, uns 250 joves
suriencs s'han de desplaçar a altres
municipis de la comarca per motius labo-
rals. La precarietat laboral i les dificultats
per accedir a un habitatge continuen sent
dos dels principals problemes del jovent.
Les línies estratègiques del Pla Local de
Joventut s'agrupen en els següents àmbits:
educació, cultura, oci, salut, participació i
suport a l'acostament al món laboral. Un
altre dels seus objectius és incrementar
l'oferta cultural i de lleure adreçada als
joves, a partir d'un treball conjunt entre les
entitats.

El nou Pla Local de Joventut
promourà l’acostament dels
joves a les institucions

PER UNA SOCIETAT ACTIVA I SOLIDÀRIA

Els treballs realitzats durant la quarta Campanya
d'Excavació Arqueològica, a la zona de les Guixeres, van
permetre confirmar que l'antic temple preromànic de
sant Pere del Puig, fins ara considerat com una capella,
era en realitat l'església més antiga de Súria, datada del
segle XI i amb una planta que supera els 15 metres de
llargària. Una trentena de persones, bàsicament estudi-
ants de l'institut Mig-Món, van participar en aquesta edi-
ció, dirigida per Assumpta Serra i Albert Fàbrega.

Noves troballes sobre el
passat de les Guixeres

Súria va commemorar el Dia Internacional per a l'elimi-
nació de la violència vers les dones amb un programa
d'actes que es va desenvolupar entre finals de novembre
i començament de desembre. Prop d'un centenar de per-
sones va participar en un acte simbòlic de lectura d'un
manifest i encesa d'espelmes a la plaça de Sant Joan.
Els actes del programa van incloure tallers i actuacions
teatrals al voltant de temes com el coneixement del propi
cos, les relacions de parella i l'afectivitat.

Súria diu no a la
violència contra les dones

El programa anual d'activitats de
lleure, formatives i esportives 'El
Juliol tot ho vol', promogut per
l'Ajuntament i adreçat a infants de 4
a 12 anys, va registrar una partici-
pació diària aproximada de 140
infants, xifra que representa un
increment superior al 50% sobre el
nivell de l'any passat i que supera les
previsions inicials. 
L'increment es relaciona amb la
bona acollida de les novetats intro-
duïdes en l'edició d'enguany, com
l'ampliació de l'horari i el trasllat de
les activitats als recintes de les
piscines municipals i del pavelló
d'esports. La direcció de les activi-
tats va ser assumida per la Societat
Atlètica de Súria (SAS). 
'El Juliol tot ho vol' va comptar amb
la col·laboració del Consell dels
Infants, del Consell de la Gent Gran
i del Casal de la Dona.

La participació a
‘El Juliol tot ho vol’
creix més del 50%



El butlletí d'informa-
ció municipal La
Torre arriba al
número 50 amb
aquesta edició. El
primer exemplar es va
publicar el desembre
de 1983 amb el nom
Butlletí d'Informació
Municipal, que es va
mantenir fins al
número 23. Per tant,
aquest mes es com-
pleixen 25 anys de la
seva publicació inin-
terrompuda. Al llarg
de la seva història ha
modernitzat el seu
disseny, adaptant-lo a
les noves tecnologies.
Des del seu naixement,
l'objectiu ha estat
informar la ciutadania
sobre els projectes  i
accions municipals, a
més de donar veu als
grups representats al
ple. L'any 1989 va ser
finalista del premi
Arrel, de la Diputació. La història de La
Torre permet repassar l’evolució de
Súria al llarg d’una etapa històrica que
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La regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament ha posat a disposició
dels organitzadors de festes al carrer
dos equips mòbils de contenidors
per a recollida selectiva i 1.200 gots
reutilitzables per tal d'evitar la gen-
eració de residus plàstics en aquest
tipus d'actes. La iniciativa forma
part de les actuacions municipals de
sensibilització sobre la importància
de reciclar i reduir els residus per a
la conservació del medi ambient.

El consistori ofereix
contenidors i gots
reutilitzables per
les festes al carrer

La Biblioteca de Súria disposa des
de finals de novembre d'un espai wi-
fi que permet connectar-se a internet
sense necessitat de cables, mit-
jançant qualsevol dispositiu mòbil.
El servei pot ser utilitzat per totes les
persones que tinguin el carnet de la
Xarxa de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona i disposin
d'una targeta de xarxa correctament
configurada al seu aparell. Es pro-
hibeix l'accés a webs de contingut
violent, racista, pornogràfic, o sec-
tari, i també l'ús de programes per
descarregar o compartir arxius.

Nou espai de
connexió wi-fi
a  la Biblioteca

La Torre arriba al número 50
i compleix 25 anys de vida

SERVEIS MUNICIPALS PER A TOTHOM

La brigada d'o-
bres i serveis de
Súria ha incre-
mentat el seu
parc de maqui-
nària amb la
incorporació d'un
vehicle multitas-
ca que permetrà
agilitar molts treballs d'aquest servei
municipal. L'adquisició del nou vehi-
cle s'emmarca dins de la nova etapa de
la brigada, iniciada el  maig, quan

l'Ajuntament en
va assumir la
gestió directa. El
nou vehicle
Bobcat permet
utilitzar diferents
components per
d e s b r o s s a r ,
traslladar materi-

al, piconar i obrir forats. Fins ara, el
parc de vehicles estava format per tres
furgonetes, una compactadora i un
vehicle de 3.500 quilos amb ploma.

El parc de maquinària de la brigada
creix amb un vehicle multitasca

ha tingut quatre alcaldes: Mateu
Castellà, Miquel Reguant, Jaume Ros i
Antoni Julián.

Quatre portades de diferents èpoques
El butlletí va ser finalista del premi Arrel, l’any 1989
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La participació ha marcat
les festes celebrades a
Súria. La setena Fira
Medieval d'Oficis (fotos
superiors) va tornar a
omplir els carrers i places
del Poble Vell amb milers
de persones, en l'edició
amb més presència d'enti-
tats locals en tota la
història del certamen. Súria
també va viure amb inten-
sitat la Festa Major i la
Diada Nacional de
Catalunya (fotos de la part
baixa de la pàgina).

La festa, temps per gaudir i participar
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Endavant!

Estem en una època de crisi a nivell
global, imprevisible fa un any, i això té
les seves conseqüències també en la
gestió municipal de la vila. 
El grup municipal del PSC, en les seves
funcions de lideratge del Govern de
Súria, n'és plenament conscient i vol
mirar la situació amb responsabilitat,
realisme i optimisme al mateix temps. 
L'any i mig que portem de mandat ens ha
permès planificar i engegar una actuació
profunda als dos barris que actualment
necessiten més recuperació: Sant Jaume i
el Poble Vell. L'acabament de 33 habitat-
ges de preu protegit a Santa Maria és,
sens dubte, una altra fita d'equilibri social,
promoguda per l'ajuntament. També, l'a-
posta de potenciar el transport urbà (la
Guagua), que després de 30 anys de fun-
cionament, per primer cop, rebrà suport
municipal. És la consolidació d'una eina
que posarà més a l'abast la vida diària de
persones amb dificultats de mobilitat,

gent gran, escolars, etc. La modernització
del parc del Casino, les obres d'ampliació
de la llar d'infants, la plena vitalitat de la
Fira Medieval d'Oficis i la cartera de pro-
jectes que tenim per a seguir treballant,
sens dubte, ens fan veure el futur amb
bona cara, amb il·lusió i amb ganes de
seguir fent la millor feina per Súria. 
La recessió econòmica que vivim propi-
ciarà la revisió acurada de la gestió
econòmica municipal. És un moment per
a examinar més a fons els funcionaments
dels diferents serveis, de negociar mil-
lors condicions en les operacions de
préstec, d'aconseguir les millors ofertes
en la contractació i subministrament. En
tot això, des de fa mesos, s'està treballant
amb rigor i profunditat. En veurem els
efectes molt aviat. 
En les darreres ratlles d'aquest espai
obert, volem manifestar el desacord i el
rebuig a les formes utilitzades per
algunes persones que componen la

Corporació municipal. L'actitud d'alguns
membres en el Ple, amb les seves rialles
insolents directes a l'equip de govern, la
ironia permanent mal utilitzada -que es
trasllada a textos divulgats amb el
mateix tarannà-, la poca atenció en el
debat, no és la que correspon a uns/unes
representants dels ciutadans, que han
estat elegits/elegides per a vetllar
seriosament per les coses de la col·lec-
tivitat. Creiem que és una oposició mal
entesa. En deixem constància, perquè no
parlem d'un fet puntual sinó d'un estil, i
ho considerem preocupant per a la bona
marxa de la política local, governi qui
governi. 
Amics i amigues, us desitgem bon Nadal
i un any nou que voldríem, per a Súria i
per a tothom, ple de salut i d'entusiasme.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Treballar amb esperit de servei

Benvolguts suriencs i surienques, és un
plaer poder informar en nom del GPS
sobre les incidències més rellevants
transcorregudes durant l'any i mig de la
present legislatura.
Passat aquest temps, i davant dels
resultats obtinguts en aquest període,
hem de dir que en ocasions és més
intel·ligent deixar de banda alguns
comentaris i dedicar-se a treballar dia a
dia al servei del poble i dels seus ciu-
tadans.
Pel que fa a les millores que s'hi han
portat a terme i que s'hi estan fent,
quedareu informats a través d'aquest
butlletí, però com a grup integrant de
l'equip de govern també volem dir-hi la
nostra.
És per a nosaltres una gran satisfacció
saber que, amb el nostre granet de
sorra, estem contribuint a fer de Súria

un poble que millora en serveis i en
qualitat de vida. La coherència de l'e-
quip de govern està fent possible que es
portin a terme tot un seguit de millores
arreu del poble, de les quals directa o
indirectament en gaudim tots. 
Són moltes les hores que tant el GPS
com la resta de l'equip de govern
dediquem diàriament a la nostra feina.
És evident que això comporta un gran
esforç, però que es veu recompensat en
comprovar que Súria ofereix més
serveis i amb menys cost.
El GPS és conscient de la dificultat que
comporta continuar augmentant els
serveis en temps de crisi. El compro-
mís que tenim amb els ciutadans, però,
ens obliga a continuar contribuint a
posar en marxa més millores, com, per
exemple, més aparcaments, més espais
per celebrar tot tipus d'actes, parcs i

jardins més acollidors... 
D'altres aspectes a destacar són el ba-
lanç positiu de la Festa Major o el futur
reglament de participació ciutadana en
el qual estem treballant l'equip de go-
vern i la resta de grups. El GPS creu
que serà una gran eina si finalment se li
dóna el lloc que li correspon.
També creiem que els suriencs i surien-
ques ens hem de felicitar, i no ens en
podem oblidar, per tenir entre nosaltres
la Pubilla de Catalunya.
Com podeu veure, s'hi està fent molta
feina, però encara en queda molta per
fer. És per això que, des del Grup de
Progrés de Súria, continuarem treba-
llant i atenent els ciutadans amb el
màxim esperit de servei.
Bon Nadal i Feliç 2009.

GRUP MUNICIPAL DEL GPS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...
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Incongruències polítiques (2)
En l'últim article de La Torre, comen-
tàvem la nostra preocupació per la deslo-
calització d'empreses del Bages, i ara,
mig any després, ja comencem a notar
els tràngols. A Súria mentrestant,
notarem la crisi a ritme de la Mina.
Estem preocupats per la gestió del nostre
ajuntament davant l'augment del 33%
d'inversió en la Llei de Barris, fent les
mateixes actuacions, passant de 3 mil-
ions a 4 milions , sense informar els
grups de l'oposició i que l'equipament
del Casinet  només es faci de cara a la
galeria turística, deixant de banda als
veïns que són els que hi viuen i els que
n'han de gaudir el dia a dia.
També ens amoïna:
- El poc control en la contractació de
personal, seguint pagant hores extres

cada mes. 
- L'acabament de l'any sense tenir ni un
tros d'herba artificial al Camp de Futbol,
jugant amb la il·lusió de pares i respons-
ables de l'equip blanc i negre, ja que s'ha
retirat la inversió per falta de subvenció.  
- De com la crisi immobiliària pot afec-
tar el nou Centre de Salut, que no avança
a bon ritme. 
- Dels arguments per augmentar-se el
salari Regidors i Alcalde (GIS ha dem-
anat la congelació) segons l'IPC i és
capaç de retallar l'augment a les entitats,
utilitzant la paraula "crisi" segons
convingui. 
- De la falta de consens en les obres de la
guarderia i de l'Ajuntament. 
- Del riu brut i deixat, fent el sord davant
de mocions del nostre grup i precs de la

ciutadania
- De l'abandonament de les associacions
de Veïns de Fusteret i Barri de Sant
Jaume, que van acudir al Ple per ser
escoltats i encara el dia d'avui (1 de
desembre) no s'han resolt els seus prob-
lemes.
Com a positiu, estem satisfets del com-
promís del grup de govern a mocions
presentades pel nostre grup i recolzades
per tots els grups, sobre la utilització del
transport públic, la Guagua amb bonus,
de la zona wi-fi a la Biblioteca i del
procés de participació ciutadana, en el
que estem treballant.
Us invitem a visitar el nostre bloc
http://gis-suria.blogspot.com/. 
Bon Nadal i feliç 2009! 

GRUP MUNICIPAL DEL GIS

Treballant amb il·lusió!

De l'estiu ençà s'han fet a Súria les
següents actuacions:
- Les obres de millora del parc del
Casino.
- S'està treballant en l'ampliació de la
llar d'infants.
-Les obres del Pla de Barris de millora
del Poble Vell-Sant Jaume ja estan en
marxa.
- Amb la Guagua hem signat un con-
veni per mantenir el transport urbà al
poble.
- S'han habilitat uns terrenys (en cessió
d'ús) en un nou espai d'estacionament
públic per a uns cinquanta vehicles en
la zona del carrer de Montserrat.
- Els propietaris de les naus de Power
Control, a petició de l'equip de govern,
han fet una cessió per poder celebrar
actes que fins ara s'havien de fer al

pavelló d'esports, amb tot l'enrenou
que això comportava per a la SAS i les
hores de dedicació de la brigada
municipal.
- Després de l'experiència pilot de la
zona wi-fi que es va dur a terme aquest
estiu a les piscines municipals, s'ha
dotat d'aquest servei a la Biblioteca i,
properament, al Casal de Joves.
- Estem treballant en el desenvolupa-
ment del reglament de participació ciu-
tadana per apropar l'ajuntament als
veïns del poble.
- Estan previstes (quan surti aquesta
Torre ja s'hauran fet) unes reunions
amb els grups de l'oposició i també
amb les entitats esportives, associa-
cions de veïns, AMPES, col·legis,
Casal de la Dona, Associació de Gent
Gran, així com amb d'altres persones

vinculades al món de l'esport local, per
tal de treballar i consensuar el Pla
d'Equipaments Esportius (PEE) que
ens està fent la Diputació, per saber
quines necessitats tindrem en els prop-
ers 10 a 15 anys a nivell d'infraestruc-
tures esportives i de la seva ubicació.
I deixem d'anomenar unes quantes
més. Això, a part de les activitats pro-
gramades i el tarannà de la feina diària.   
Però, segons alguns grups de l'oposi-
ció, l'equip de govern, del qual formem
part, no treballem pel benestar de la
gent del nostre poble, no fem res i, de
ben fet, encara menys.        
Això sí, els que treballen amb il·lusió i
fan la feina ben feta són ells (?). 
Bon Nadal i Feliç Any Nou.

GRUP MUNICIPAL D’ERC
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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.

Edita: Ajuntament de Súria - C/ Ernest Solvay, 13
Tel. 93 868 28 00 - Fax 93 868 29 31 - suria@suria.cat

Redacció i fotografia: Servei de comunicació de l'Ajuntament de Súria
Maquetació: CatPress, serveis de comunicació
Impressió: Inom SA - Manresa
Dipòsit legal: B-38.812-1983

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...



L A  TO R R E D e s e m b re  2 0 0 815

El que ens toca viure
Cada dia llegim i escoltem informa-
cions sobre la crisi financera global,
sobre la caiguda de les borses i les
mesures que adopten els diferents go-
verns. També ens arriben notícies de
tancament i reducció de plantilles
d'empresa a casa nostra, i és així com la
crisi es fa tangible per a la ciutadania. 
Catalanes i catalans paguem en con-
cepte d'impostos molt més del que
perceben les administracions del nostre
país i del que hi inverteix l'estat. El
dèficit fiscal no afecta tan sols la
Generalitat, sinó tots i cadascun dels
municipis de Catalunya. 
L'ajuntament és la institució pública
més propera a la ciutadania, la primera
que detecta els problemes i la primera
que hi ha de donar resposta, fins i tot
quan formalment no té competències
per fer-ho. Però també és l'adminis-
tració amb una situació financera més
precària, tan sols s'hi destina poc més

d'un 13% dels recursos públics. I si fins
ara s'ha pogut anar afrontant la
situació, en el nou context de crisi
econòmica esdevé insostenible.
Des de CiU proposem mesures d'aus-
teritat en la despesa, com ara la con-
gelació/disminució dels sous dels càr-
recs polítics i reducció de les despeses
de plantilla, mesures per reduir la pres-
sió fiscal sobre els ciutadans i facilitar-
los el pagament dels tributs, mesures
socials per respondre al previsible
increment de sol·licituds d'ajuda, i
mesures de promoció econòmica per
incentivar l'activitat i fomentar l'ocu-
pació. 
És preocupant que el nostre equip de
govern, format bàsicament per perso-
nes amb un sou assegurat del seu tre-
ball professional, de sectors no afectats
per la crisi, no donin un exemple de
comprensió, acceptant la congelació
del seu sou municipal. És una incon-

gruència que això passi amb una direc-
ció municipal sota una majoria que es
fan dir socialistes i progressistes.
Afortunadament, el poble es viu, les
entitats funcionen, tenen empenta i en
surten de noves, és curiós que les enti-
tats del poble col·laborin festa rere
festa de manera desinteressada, perdent
hores i algun diner, mentre la plantilla
del ajuntament, per la mala distribució
d'hores no pari de fer-ne d'extres i, evi-
dentment, cobrar-les. 
A CiU, ho tenim molt clar i, com sabeu,
no tanquem la porta a ningú que s'esti-
mi el poble, més enllà de les esquerres
o les dretes, i vulgui contribuir amb les
seves propostes. Hi ha molta feina per
dur-la a terme. 
Bon Nadal i Feliç Any Nou! 

GRUP MUNICIPAL DE CIU 

Aquest desembre es compleixen divuit
mesos des de la constitució de l'actual
consistori municipal. Al llarg d'aquest
any i mig de participació en la política
local, l'alternativa independent per a
Súria s'ha mantingut fidel als seus prin-
cipis (coherència, responsabilitat, sentit
comú) i a la seva manera d'entendre el
que ha de ser la política municipal, és a
dir, cercant el diàleg, proposant actua-
cions, donant suport a diverses pro-
postes independentment de qui les hagi
formulades, només tenint en compte el
benefici per a Súria. En un resum ràpid:
fent una oposició constructiva.
Des del darrer article que va aparèixer
en aquesta publicació, l'aiS ha donat el
seu vot favorable a diferents iniciatives
presentades per l'equip de govern (adhe-

sió a diferents convenis, modificació de
pressupostos, pla local de joventut, entre
d'altres); ha presentat esmenes al pla
local d'habitatge per tal que s'adeqüi a la
realitat actual del municipi i s'ha oposat
a que l'equip de govern no congeli els
salaris que perceben l'alcalde i el con-
junt de regidors i regidores i que, en
canvi, decideixi que no s'aplicarà l'in-
crement de l'IPC a les subvencions que
reben les entitats (culturals, esportives i
associacions de veïns) surienques.
A més, l'aiS ha presentat diverses
mocions com, per exemple, una que fa
referència a la regulació de la
instal·lació d'antenes parabòliques i
altres elements a les façanes dels habi-
tatges o, una altra, que fa referència a
l'adhesió de Súria al programa Municipi

Lector, impulsat per la Generalitat de
Catalunya. Cal dir que ambdues
mocions han estat acceptades per tots
els grups municipals i, també, l'equip de
govern; malgrat això, encara no s'ha
redactat l'ordenança corresponent a la
primera moció esmentada. Pel que fa al
programa Municipi Lector, l'aiS ha bus-
cat el suport de la direcció de les
escoles, de les AMPES i de la biblioteca
municipal per tal que es pugui tirar
endavant aquest projecte.
Treballem per a Súria i seguim defen-
sant que aquest treball es basi en el con-
sens, en el diàleg i en el respecte.
Per acabar, desitjar a tots els suriencs i
surienques un Bon Nadal i un feliç
2009.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Una oposició constructiva

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...




