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L'escola bressol, de titularitat munici-
pal, ha tancat el curs 2008-09 amb 56
alumnes. Però els càlculs de la
Generalitat i de l'Ajuntament, fets a
partir de projeccions de creixement
demogràfic, assenyalen que el centre
podria tenir fins a 118 alumnes durant
el curs 2016-17, amb un creixement
potencial del 71,01% en el termini de
deu anys.
Després de les obres d'ampliació, la
capacitat màxima del centre ha passat a
ser de 134 infants, amb un increment
de 73 places sobre la capacitat màxima
anterior. El pressupost del projecte ha
estat de 426.000 euros, aportats pel
departament d'Educació de la
Generalitat, l'Ajuntament i la
Diputació. La principal aportació ha
correspost a la Generalitat, amb un per-
centatge del 85%.
Les obres es van iniciar l'octubre pas-
sat. La superfície construïda s'ha incre-

mentat de prop del 51%, fins a situar-se
en 668 metres quadrats. El pati de
l'escola bressol ha passat a ser de 562
metres quadrats, amb una àrea porxada
exterior de 42 metres quadrats. 

Una etapa de formació decisiva
L'escola bressol cobreix una etapa
decisiva per a la formació dels infants,
entre els quatre mesos i els tres anys. Al
centre comencen a relacionar-se habi-
tualment amb altres nens i nenes i amb
adults que no formen part de la seva
família. Els espais i les joguines que hi
trobaran han d'estar pensats per a ells i
elles.  Les activitats educatives que s'hi
porten a terme també han de tenir en
compte cada nivell d'edat, amb l'objec-
tiu d'afavorir l'adquisició d'hàbits, un
creixement equilibrat, l'autonomia per-
sonal i els coneixements bàsics que els
serviran per a tota la vida educativa.
L'equip docent del centre està format

per set persones, al qual cal afegir les
persones dedicades a les tasques de
manteniment i neteja. L'organització es
basa en el treball en equip, afavorint al
màxim la professionalitat d'educadors i
educadores.
La relació amb els pares i mares també
adquireix una gran importància. Dues
mares d'alumnes formen actualment el
consell de participació de l'escola bres-
sol, que és l'organisme encarregat de
desenvolupar funcions d'interlocució
entre la direcció del centre i el conjunt
de pares i mares. Una altra via de
comunicació entre el professorat i les
famílies es dóna cada dia a les hores
d'entrada i de sortida dels infants.
L'ampliació ha permès habilitar quatre
noves aules, una sala d'usos múltiples,
una cuina-office i una sala de profes-
sors. En la primera fase de les obres,
l'entrada del centre va ser traslladada al
carrer d'Ernest Solvay, a tocar de la
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L’escola bressol Petit Estel es prepara
per al futur amb la seva ampliació
L'escola bressol Petit
Estel ha estrenat l'am-
pliació de les seves
instal·lacions per millorar
les condicions en què es
desenvolupa l'activitat
docent i preparar el cen-
tre per a les necessitats
d'espai a mitjà i llarg ter-
mini. La inauguració de
l'ampliació, celebrada el
passat 23 de maig, va ser
presidida pel conseller
d'Educació de la
Generalitat de Catalunya,
Ernest Maragall, i l'al-
calde Antoni Julián. 

NOVA ETAPA PER A UN CENTRE CLAU PER A LA FORMACIÓ

La capacitat màxima del centre ha augmentat de prop del 51%
L’escola bressol Petit Estel va començar a funcionar el curs 2001-02



Casa de la Vila, amb l'objectiu de
descongestionar la cruïlla de la carretera
de Balsareny i el carrer Tarragona.
Aprofitant l'ampliació, s'han portat a
terme diferents obres de millora a l'en-
torn del centre educatiu. Així, la vorera
del carrer Tarragona ha estat eixamplada
d'un metre i s'ha habilitat una rampa
entre aquesta via i la plaça de Salvador
Perarnau, a la part posterior de
l'Ajuntament. 

L'escola bressol Petit Estel va començar
a funcionar el curs 2001-02, a partir de
la fusió de les llars d'infants El Cuc Savi
i El Petit Vailet, gestionades per les
associacions de mares i pares (Ampa)
de les escoles Mare de Déu de
Montserrat i Sant Josep de Calassanç
(avui Francesc Macià), respectivament.
El seu nombre d'alumnes ha oscil·lat
entre els 41 infants del primer curs d’ac-
tivitat i els 64 infants del curs 2007-08.

El conseller d’Educació va presidir la inauguració de l’ampliació
Ernest Maragall (centre), amb l’alcalde, la regidora d’Educació i l’equip docent
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L'acció municipal del darrer mig any té dues fites
importants: l'alta inversió en obra pública d'aquest 2009
i el manteniment i millora dels serveis municipals
adreçats a les persones. 

Les obres que, gràcies al Fons Estatal d'Inversió
Local, s'han pogut tirar endavant en aquest exercici
solucionaran dèficits que tenim des de fa dècades i seran
un gran avenç en mobilitat, qualitat urbanística dels nos-
tres barris i millora notable dels serveis al ciutadà que es
donen des de la Casa de la Vila. L'acabament de l'am-
pliació de la llar d'infants, de les reformes de l'estació
d'autobusos, de les obres en punts del Poble Vell  i la
llum verda per a la remodelació del camp de futbol, són
altres objectius assolits en aquesta línia. 

Tot aquest treball en obra no ha fet minvar la dedi-
cació als serveis adreçats a la comunitat i a les perso-
nes. En molts casos, ha augmentat notòriament. Els
serveis de tarannà social, del món de l'educació, la
joventut, les famílies, la cultura i les festes populars,
han tingut actuacions de bon nivell, amb bona partici-
pació i amb una marca de qualitat indiscutible. 

L'objectiu  del Govern municipal és seguir trebal-
lant totes les oportunitats per a reduir al màxim les
amenaces del moment que vivim. Estem convençuts
que el balanç serà positiu. 

ANTONI JULIÁN I RIBERA
Alcalde de Súria

Balanç positiu

EDITORIAL

El conseller d'Educació de la
Generalitat, Ernest Maragall, va dir
durant l'acte inaugural que l'am-
pliació de l'escola bressol Petit Estel
era "un acte d'afirmació en el futur i
un crit d'esperança", ja que farà
Súria "més forta i més lliure".
Segons Maragall, d'aquesta manera
es donava continuïtat als esforços
que les institucions, el professorat i
les famílies han fet al llarg de dife-
rents generacions per millorar l'edu-
cació a la vila.
En aquest mateix sentit, l'alcalde
Antoni Julián va manifestar que
l'ampliació del centre era "la culmi-
nació" d'un treball conjunt que
prepararà els infants suriencs per al
seu futur educatiu. En nom de l'e-
quip docent, la directora de l'escola
bressol, Isabel Guillén, va mostrar la
satisfacció d'educadors i educadores
per l'ampliació.

Ernest Maragall
veu una Súria “més
forta i més lliure”
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RELLEU I CANVI DE COMPETÈNCIES AL GOVERN MUNICIPAL

Josep Sans es va convertir el passat 24
d'abril en nou regidor de Medi
Ambient, Sanitat Pública i Promoció
Econòmica. Sans es va incorporar al
Govern municipal en substitució de
Maria Àngels Ridó, que d’aquesta
manera va tancar una etapa de deu anys
exercint destacades responsabilitats a
la corporació surienca.
En l'actual mandat, Ridó era segona
tinent d'alcalde i regidora de Medi
Ambient i Serveis Socials. Tots els
grups municipals i, de manera especial,
l'alcalde Antoni Julián li van agrair el
treball desenvolupat. Com Maria
Àngels Ridó, el nou regidor formava
part de la candidatura del PSC a les
darreres eleccions municipals. 

- Quins són els seus principals objec-
tius com a nou regidor?
- El principal objectiu és continuar la
feina que l'anterior regidora havia
començat i cercar nous objectius en les
diferents àrees de la meva competèn-
cia. En l'àrea de Medi Ambient, rea-
litzar noves campanyes per augmentar
la recollida selectiva, aconseguir millo-
rar les condicions del riu i lluitar per
una mobilitat més sostenible. En
Promoció Econòmica, ajudar les per-
sones amb problemes de feina, cercar
la forma d'atreure noves empreses i
millorar el comerç. En Sanitat Pública,
fer campanyes per conscienciar els
propietaris de mascotes de les seves
obligacions. Aquests serien els punts
principals, però també cal comptar amb
allò que vagi portant el dia a dia.

- Què destacaria més del que s'ha
trobat a l'Ajuntament?
- Sobretot, l'ambient de cooperació
entre els membres de l'equip de Govern
i la bona relació amb els treballadors i
tècnics que mantenen l'Ajuntament en
marxa. Pel que fa al procediment buro-

cràtic, cal entendre que és una exigèn-
cia intrínseca a qualsevol adminis-
tració.

- És més difícil fer promoció

econòmica des de l'Ajuntament en
temps de crisi?
- En temps de crisi, tot és més difícil.
Per això es requereix més treball, ja
que les condicions de l'entorn no pro-
picien noves inversions i els emprene-
dors es tornen més cauts. Tot i això, en
alguns sectors és el moment adient per
fer projectes.

- Hi ha marge per a augmentar els
nivells de recollida selectiva que
actualment es registren a Súria?
- Sempre hi ha marge per millorar qual-
sevol servei, i els nivells de recollida
selectiva també poden augmentar
encara més. Tot i que l'any 2008 se'n va
registrar un increment notable, encara
hi ha camí a recórrer. És per això que es
continua insistint en aquest punt. Hem
de fer un esforç suplementari a les
escoles, ensenyant als infants la
importància del reciclatge. Així, quan
siguin més grans, ja tindran més
assumida aquesta necessitat. 

Josep Sans, regidor de Medi Ambient, Sanitat Pública i Promoció Econòmica▼

“El principal objectiu és continuar la feina
de l’anterior regidora i cercar nous objectius”

Josep Sans i Maria Àngels Ridó al saló de sessions de l’Ajuntament
El nou regidor destaca l’ambient de cooperació entre l’equip de Govern

Josep Sans és llicenciat en
Ciències Químiques i ha treballat
en el món cooperatiu i en el sector
de la fabricació i venda de
maquinària. La seva presa de pos-
sessió va tenir lloc en un ple que
també va servir per donar compte
de la modificació del cartipàs.
Com a conseqüència d'aquesta
remodelació, Carlos Roigé va ser
designat com a segon tinent d'al-
calde i va afegir les competències
de Serveis Socials a les que fins
ara ja assumia com a regidor de
Seguretat Ciutadana. 

El perfil
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ACTUACIONS PER DINAMITZAR L’ECONOMIA I MILLORAR LA VILA

El Fons Estatal d'Inversió Local
(FEIL) ha atorgat a Súria 1.127.238
euros per fer cinc projectes d'obres
que es desenvoluparan al llarg
d'aquest any. L'Ajuntament va selec-
cionar els cinc projectes en tractar-
se de les obres que beneficiaran
directament més persones. El govern
central va crear el FEIL per incre-
mentar la inversió pública i dina-
mitzar l'activitat econòmica. En el
cas de Súria, es tracta de les
següents obres:

Reforma interior de dependèn-
cies municipals. Pressupost:
434.037,26 euros. L'objectiu és ade-
quar la distribució interna de l'edifi-
ci de l'Ajuntament a les necessitats
dels serveis municipals per tal de
millorar-ne el funcionament i l'aten-
ció a la ciutadania.

Accessibilitat i rehabilitació de la

façana sud de la casa consistorial.
Pressupost: 231.545,29 euros.
L'objectiu és reparar les deficiències
detectades a la façana sud, garantir
l'accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda a les plantes supe-
riors de l'edifici i millorar-ne el tan-
cament per afavorir l'estalvi d'ener-
gia, el manteniment general i les
condicions de treball. 

Reforma i condicionament de la
plaça de Sant Joan. Pressupost:
231.000,28 euros. L'objectiu és
ampliar la plaça cap a la zona de les
piscines i cap al carrer Salvador
Vancell. L'antic escenari i banc cir-
cular de la plaça seran substituïts per
una àrea amb zona arbrada i jocs
infantils. L'ampliació donarà lloc a
una reordenació del trànsit a la zona,
sense perdre places d'estacionament.
També s'obrirà un carril que connec-

ti amb la part de darrere del pavelló
d'esports i de les piscines

Pavimentació de l'avinguda de
Santa Bàrbara. Pressupost:
178.775,05 euros. Les obres afecten
el tram entre el carrer Diputació i la
plaça de Santa Maria. L'objectiu és
millorar les condicions d'accessibili-
tat al barri de Santa Maria, millorant
voreres i fent passos adaptats a les
persones amb mobilitat reduïda.

Millora de l'accessibilitat a la
rotonda de Salipota. Pressupost:
51.880,12 euros. L'objectiu és mi-
llorar les condicions de mobilitat i
de seguretat a la zona, que és un lloc
de pas habitual d'escolars. A més
d'aixecar la rotonda a un sol nivell,
es farà un pas de vianants elevat a
l'avinguda del Cardener, a l'alçada
de l'accés que enllaça aquesta via
amb el parc de Salipota. 

Quatre de les cinc obres aprovades pel FEIL a proposta de l’Ajuntament de Súria
Els projectes afecten la Casa de la Vila (dalt), la plaça de Sant Joan (baix, a l’esquerra) i l’avinguda de Santa Bàrbara

El Fons Estatal d’Inversió Local finança cinc
obres a Súria per valor d’1,1 milions d’euros

·

·

·

·

·



El ple municipal va aprovar el 26 de
març per unanimitat el Reglament de
Participació Ciutadana, que recull  i
millora l'experiència participativa
desenvolupada fins ara a la vila a par-
tir de les reunions i sessions de tre-
ball realitzades amb diferents person-
es i entitats des de l'octubre de l'any
passat. En el darrer número de La
Torre es va distribuir una enquesta
que també ha servit per a la seva
elaboració.
El nou Reglament reconeix als ciu-
tadans i ciutadanes de Súria els drets
d'informació, participació, petició,
audiència, iniciativa ciutadana, pro-
posta, consulta popular, intervenció
en les sessions públiques municipals,
suport al foment de la vida associa-
ciativa, utilització de les tecnologies
de la informació i presentació de
queixes, reclamacions i suggeriments
a l'Ajuntament. Algunes de les seves
principals previsions, resumides, són
les següents:

Dret a la iniciativa ciutadana.
Contempla la possibilitat d'incloure
punts en l'ordre del dia del ple o de
demanar la convocatòria d'una con-
sulta popular, sempre d'acord amb els

requeriments de la legislació vigent.
Podrà ser exercit per persones que
representin almenys el 15% d'habi-
tants o per un mínim de 20% de les
entitats inscrites al Fitxer General
d'Entitats Ciutadanes. 

Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC). Aquest servei de nova
creació canalitzarà les peticions,
queixes i suggeriments, amb el com-
promís d'oferir una resposta àgil i efi-
caç.

Consell de la Vila. Serà l'òrgan
consultiu més ampli de participació,
format per representants dels grups
polítics, de les entitats locals i de
diferents persones representatives del
teixit social. Altres òrgans de partici-
pació seran els Consells Sectorials, el
Consell d'Infants i les Comissions
específiques.
El Reglament també regula la convo-
catòria i celebració d'audiències
públiques com a espai de debat sobre
qüestions especialment significatives
de l'acció municipal. L'Ajuntament
també podrà sotmetre a consulta ciu-
tadana els temes de competència
municipal que tinguin una importàn-
cia molt destacada per a la població.
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LES PERSONES, PROTAGONISTES DEL PRESENT I EL FUTUR DE LA VILA

Les polítiques municipals d'inserció laboral han estat
reforçades amb la creació d'un servei de suport a la
recerca activa de feina i l'organització de tres tallers
que formaven part de les accions del Pla de Barris de
la Generalitat. L'objectiu d'aquest reforçament és
contribuir a reduir l'impacte de l'actual crisi.
Els tres tallers van tenir lloc entre març i juny pas-
sats, amb més d'una trentena de participants i el
suport del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
L'Ajuntament també ha incorporat una insertora la-
boral i ha donat a conèixer el nou servei de recerca de
feina entre les empreses de la vila.

L’Ajuntament reforça 
les polítiques d’inserció

El nou Reglament de Participació, eina
per apropar l’administració als ciutadans

La Policia Local ha començat a
utilitzar tres dispositius PDA per
agilitar la tramitació de multes i la
comunicació d'incidències a la via
pública. Els aparells han estat ce-
dits per l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de
Barcelona. Les noves PDA, que
estan operatives des de comença-
ments de juny, també permeten
accedir directament a les bases de
dades de l'esmentat organisme
públic. 

La Policia Local
utilitza una PDA per
agilitar els serveis

L'Ajuntament va celebrar el Dia Internacional de la
Dona amb un ampli programa d'actes format per
tallers, xerrades, una caminada, una exposició i un
berenar intercultural que va reunir més de 80 person-
es. En els actes va col·laborar-hi el Casal de la Dona.

Actes per celebrar el Dia
Internacional de la Dona 

·

·

·

Alguns dels nous aparells
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EQUIPAMENTS I INICIATIVES PER A LA CONVIVÈNCIA

L'Ajuntament de Súria i l'Institut
Català del Sòl (Incasòl) han presen-
tat el projecte d'elaboració d'un lli-
bre i un audiovisual sobre la història
de Salipota, amb la participació de
l'associació de veïns. El llibre sortirà
a la llum el maig de l'any vinent,
coincidint amb la festa del barri.
Durant la presentació del projecte,
les dues institucions i l'entitat veïnal
van convidar tothom a col·laborar-hi
mitjançant l'aportació de testimonis,
fotografies i altres documents d'in-
terès. Segons l'alcalde Antoni Julián,
"és important que cadascú expliqui
les seves vivències" per tal que el lli-
bre i l'audiovisual reflexin els canvis
viscuts pel barri a partir del testi-
moni dels seus protagonistes.
Fins a finals de setembre, el local de
l'associació de veïns romandrà obert
en el següent horari per atendre les
persones que aportin fotografies i
documents: dilluns, de 12.00 a 13.00
h., i dimarts i dijous, de 16.00 a
17.00 h. 

Un llibre recollirà
la història del
barri de Salipota

Les instal·lacions
del Casal de Joves
de Súria, ubicades
al parc municipal
El Casino, han tor-
nat a obrir les seves
portes com a Casal
Casino, amb l'ob-
jectiu d'incrementar
el nombre d'activi-
tats i d'usuaris per
convertir l'equipa-
ment en un punt de
trobada interge-
neracional.
La reobertura s'ha
portat a terme
després de les obres
de millora realitzades per modernitzar
el mobiliari, repintar les instal·lacions,
reparar-ne diferents elements i augmen-
tar la dotació material.
El Casal Casino acull el primer punt
TIC de Súria, acollit a la xarxa de punts
TIC de la Generalitat i formada per més
de 600 punts d'accés que volen difondre

les possibilitats de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) amb
diferents iniciatives de dinamització i
formació. Durant la temporada d’estiu,
l'horari d'obertura del Casal Casino és
el següent: de dilluns a divendres, de
18.30 a 22.30 h., i els dissabtes, també
d'11.00 a 13.00 h i de 18.30 a 22.30h.

El Casal Casino es renova per ser
un espai de trobada de joves i grans

Les instal·lacions de l’equipament s’han renovat
El Casal Casino acull el primer punt TIC de Súria

El comerç surienc va promoure una campanya de reco-
llida de material elèctric que es va cloure el 13 de juny
amb una alta participació. Una altra notícia positiva ha
estat l'atorgament del premi Escoles Verdes de la
Generalitat a les escoles de la vila pel programa
'L'Energia que mou Súria'. Les dues iniciatives van tenir
el suport de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.

Compromís amb l’entorn

Unes quaranta famílies van participar en els tallers de
massatge i relaxació infantil celebrats durant els mes de
juny a l'escola bressol Petit Estel dins del programa
'Espai de les Famílies', impulsat per l'Ajuntament. En els
darrers mesos es van fer sessions de relaxació als centres
escolars per potenciar la imaginació i la comunicació,
amb una participació de 261 infants.

Tallers per a les famílies
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SERVEIS PER AVANÇAR EN LA QUALITAT DE VIDA

El pressupost de l'Ajuntament se situa
enguany en 8.894.067,83 euros, xifra
que representa un augment del 9,97%
en relació amb el pressupost final de
2008. En la seva elaboració s'ha
tingut en compte la necessitat de con-
tenir la despesa i mantenir la
prestació de serveis.
El capítol d'inversions se situa en
3.806.947,78 euros, equivalents al
42,80% del pressupost. Al marge de
les inversions finançades pel Fons

Estatal d'Inversió Local (FEIL), les
principals es refereixen a la primera
fase d'ampliació del cementiri, a
diferents actuacions del Pla de Barris,
i a la gespa i millores del camp de fut-
bol.
D'altra banda, entre els dies 1 i 6 de
juny es va poder pagar la primera part
de l'impost sobre béns immobles
urbans (IBI), que per primer cop s'ha
fraccionat a Súria. La segona part es
podrà pagar del 2 al 7 de novembre.

El pressupost municipal d’enguany
destina un 42,80% a inversions

Acaben les obres d’ampliació
i millora de l’estació de busos

El desplegament de l’escomesa elèctrica va ser el darrer pas
El pressupost del projecte ha estat superior als 150.000 euros

L'obra d'ampliació del cementiri
municipal ha estat adjudicada a una
unió temporal d'empreses (UTE) for-
mada per Construccions Peñarroya
SA i Excavacions Egara SL, per un
preu d'adjudicació de 766.786 euros,
IVA inclòs. Es preveu construir 216
nous nínxols i d'un espai habilitat per
a 40 urnes per cobrir les necessitats
del municipi a mitjà i llarg termini.
També es faran millores a l'entorn.

Nou pas per a
l’ampliació del
cementiri

Les claus de 8 habitatges de lloguer
de protecció oficial, promoguts per
l'empresa Proviure SL, van ser lliu-
rades el 28 de gener en un acte a
l'Ajuntament. Els habitatges formen
part d'un edifici construït al barri de
Santa Maria i que consta d'altres 24
habitatges de compra, ja adjudicats.
El desenvolupament del procés d'ad-
judicació ha comptat amb la col·la-
boració de l'Ajuntament. Proviure
pertany al grup Caixa Catalunya.

Proviure lliura les
claus de 8 pisos de
lloguer protegits

Les obres d'ampliació i rehabilitació de
l'estació d'autobusos van acabar en els
primers mesos d'enguany, en l'actuació
de millora més important en aquest
equipament des de la seva inauguració.
La realització del projecte, promogut
per la Generalitat, ha permès reparar
esquerdes, instal·lar una nova cli-
matització, reparar l'enrajolat i renovar
els bancs existents i altre mobiliari urbà,
entre d'altres millores.

El pressupost del projecte ha estat de
153.835,38 euros. En el desenvolupa-
ment de les obres es va intentar agilitar
les obres i reduir-ne l'impacte sobre
l'activitat habitual de l'estació d'autobu-
sos. Durant el primer semestre d'en-
guany també va acabar la remodelació
de l'estructura del Casinet per convertir-
lo en futur equipament cultural i poten-
ciar l'actual sala municipal Cal
Balaguer del Porxo al Poble Vell.
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LLEURE I CULTURA PER CRÉIXER I REFORÇAR-SE COM A POBLE

L'Escola Municipal de Música ha
organitzat diferents activitats en els
darrers mesos del curs. La Setmana
Cultural va tenir lloc entre el 30 de
març i el 3 d'abril amb diferents
tallers formatius i actuacions musi-
cals, incloent-hi dos concerts d'inter-
canvi celebrats a Navarcles i a Sant
Salvador de Guardiola. Entre febrer
i juny també es va desenvolupar un
cicle de cinc concerts al Petit
Auditori, amb una alta assistència de
públic. El 13 de juny, l'Orquestra
Diabòlica i la Banda van oferir un
concert al carrer, com a preàmbul a
la setmana d'audicions del centre

Concerts i activitats
formatives a
l’Escola de Música

La Biblioteca Pública ha incorporat
al seu fons material una nova secció
de discos compactes (CD) de dife-
rents estils musicals, que els usuaris
amb carnet poden retirar amb el
mateix sistema de préstec que la
resta de material audiovisual. La
música dels nous CD pertanyen a
gèneres com la música clàssica, el
rock, la música tradicional, el jazz i
el blues, entre d'altres.

Nova secció de
CD a la Biblioteca
Pública de Súria

El programa d'activitats per a infants
'El Juliol tot ho vol' s'ha iniciat amb
prop de 170 incripcions, xifra que
supera els prop de 140 participants de
l'any passat. Les piscines, el pavelló i
les pistes de l'escorxador tornen a ser
espais protagonistes d'aquesta edició,
dirigida per la Societat Atlètica de
Súria (SAS) per segon any consecutiu.
Tot i l'augment dels participants,
l'àrea de Joventut de l'Ajuntament ha

volgut evitar qualsevol massificació i
mantenir el nivell de qualitat. El
Consell de la Gent Gran i del Casal de
la Dona col·laboren en algunes activi-
tats.
D'altra banda, mes de 200 escolars
van participar en la 18a Setmana Jove
de l'Esport. Una de les novetats va ser
la tornada del campionat de natació,
que va coincidir amb l'obertura de les
piscines municipals.

‘El Juliol tot ho vol’ comença
amb més inscrits que fa un any

Les piscines tornen a ser un dels espais centrals del programa 
Les activitats s’han iniciat amb prop de 170 inscripcions, 30 més que el 2008

Les obres per instal·lar la gespa artificial al camp de fut-
bol municipal s'iniciaran en les properes setmanes,
després de la signatura dels convenis amb el Centre
d'Esports Súria i amb l'empresa contructora Viscola,
prèvia aprovació del ple. A més de la nova gespa, també
es faran altres millores al recinte esportiu, com la
instal·lació d'una coberta sobre la graderia, la millora de
la xarxa elèctrica i l'enllumenat, i l'obertura d'una nova
porta d'entrada des de la zona del parc municipal El
Casino.

El camp de futbol
tindrà gespa artificial

Imatge del camp de futbol municipal



L A  TO R R E J u l i o l  2 0 0 910

RECONEIXEMENT A TRES DESTACATS REPRESENTANTS DEL MÓN CULTURAL

Súria homenatja el geòleg Salvador Reguant i
es retroba amb els músics Gerard i Lluís Claret

L’homenatge a Salvador Reguant (esquerra) i el reconeixement als germans Claret
Els dos actes van donar relleu al programa organitzat per l’Ajuntament amb motiu de la festa del Vot de Poble 

El geòleg i humanista surienc Salvador
Reguant ha estat homenatjat amb difer-
ents actes realitzats durant el primer
semestre d'enguany. El conseller
d'Innovació, Universitats i Empresa de
la Generalitat, Josep Huguet, i l'alcalde
Antoni Julián van presidir el passat 18
de gener una cerimònia acadèmica i
institucional a l'església del Poble Vell i
van inaugurar l'exposició 'Salvador
Reguant, 80 anys de mestratge' a la sala
Cal Balaguer del Porxo, dins del pro-

grama d'actes de la festa de sant
Sebastià. Més de 800 persones van vi-
sitar l'exposició, organitzada per l'àrea
de Cultura de l'Ajuntament i la comis-
sió d'homenatge a Salvador Reguant.
El geòleg surienc també va oferir dues
conferències al teatre del Foment
Cultural i una xerrada amb estudiants
de l'institut Mig-Món.

Concert dels germans Claret
Un concert dels germans Gerard i

Lluís Claret i la Jove Orquestra de la
Catalunya Central (JOCC) va omplir
l'església del Poble Vell el passat 18 de
gener, en un altre acte del programa
festiu de Sant Sebastià. El concert va
significar el retrobament amb Súria
dels germans Claret, dos intèrprets de
prestigi internacional i amb arrels
familiars surienques. També va ser la
primera actuació a la vila de la JOCC,
en la qual participa l'Escola Municipal
de Música de Súria.

L'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, va vi-
sitar Súria el 3 de juny, acompanyat per l'alcalde Antoni
Julián i altres membres de la corporació. Maragall va
passejar pel centre de la vila i es va desplaçar a Salipota i
al Poble Vell, on va rebre informació sobre les inversions
que la Generalitat ha fet als dos barris. L'expresident
català va parlar amb vilatans i va saludar els representants
de les associacions de veïns. L'estada va acabar amb una
visita a les restes del Mas de la Garrigosa.

Visita de l’expresident
Maragall a Súria

L’expresident, amb l’alcalde i altres membres de la corporació
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El surienc Pere Ruiz va presentar el
22 d'abril a la Casa de la Vila una
antologia internacional de palín-
droms, de la qual és coautor. L'acte
formava part del cicle 'Per Sant
Jordi, llibres de casa', que
l'Ajuntament ha organitzat enguany
per quart any consecutiu per tal de
donar a conèixer obres vinculades
amb la vila. Els palíndroms són fra-
ses simètriques que es poden llegir
en qualsevol sentit de lectura. En la
presentació va participar la regidora
de Cultura, Encarna Mata, i el pre-
sident del Club Palindròmic
Internacional, Josep Maria Albaigès.

La Casa de la Vila
s’obre a la màgia
dels palíndroms

LLIBRES PER CONÈIXER LA NOSTRA HISTÒRIA I PROJECTAR-SE AL MÓN

La sala municipal Cal
Balaguer del Porxo es
va omplir el 17 d'abril
en la presentació del
llibre 'Cum Grano
Salis. La sal i la potassa
a Súria (1185-1982)',
original de l'historiador
surienc Albert Fàbrega
i que ha coeditat per
l'Ajuntament de Súria i
l'empresa Iberpotash.
El volum, de 624
pàgines, és l'estudi més
ampli publicat fins ara
sobre l'evolució d'una
activitat clau per a
Súria i per al Bages. 
El llibre va sortir a la venda amb un
tiratge de 1.000 exemplars i un CD amb
555 fotografies i imatges històriques
sobre la història de la mineria a Súria.
En l'acte de presentació van participar
l'alcalde Antoni Julián, el conseller de-
legat d'Iberpotash, José Antonio
Martínez, i l'autor de l'obra.
Antoni Julián va manifestar als assis-
tents que es tracta d'un llibre "molt
important per a Súria", ja que "fins ara
no teníem un coneixement exhaustiu,
complet i rigorós d'aquesta estreta vin-
culació entre la sal, la potassa i la vila
de Súria".
Per la seva banda, José Antonio

Martínez va manifestar que la mineria
de potassa catalana té un potencial de
futur "magnífic", però va demanar una
millora substancial de les infrastruc-
tures ferroviàries de transport de mer-
caderies per tal de reforçar-ne el posi-
cionament competitiu en els mercats
internacionals
Una de les persones que va assistir a la
presentació del llibre va ser Mònica
Fonthier, filla de Norbert Fonthier, que
va dirigir la mina de Súria entre els anys
1926-40 i dóna nom a un carrer de la
vila. Mònica Fonthier va ser convidada
per l'Ajuntament i per Iberpotash amb
motiu de l'acte de presentació.

Ple en la presentació del llibre
sobre la història minera de Súria

L’autor, amb l’alcalde i José Antonio Martínez
L’Ajuntament i l’empresa Iberpotash han coeditat el llibre

El llibre sobre la història de la mine-
ria forma part de la col·lecció Temes
de Súria, impulsada per l'Ajuntament.
En la presentació, Albert Fàbrega va
explicar que la sal i la potassa han
estat i són dos "productes clau" que
han marcat la història de la vila.
L'acte formava part del cicle 'Per Sant
Jordi, llibres de casa'.

La sal i la potassa,
dos ‘productes clau’

Imatge inclosa a l’obra

La cinquena Campanya
d'Excavació Arqueològica es va
iniciar a finals de juny, centrada en
les restes de l'església preromànica
de Sant Pere del Puig, a la zona de
les Guixeres. La darrera edició ja
va mostrar l'interès històric
d'aquest jaciment. Es tracta d'una
activitat promoguda per l'àrea de
Cultura de l'Ajuntament, amb la
col·laboració de l'institut Mig-
Món. En els treballs han participat
més d'una vintena d'estudiants de
l'institut.

Torna la Campanya
d’Excavació
Arqueològica
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Les caramelles, de Súria a tot Catalunya

Més de 500 caramellaires
van convertir de nou la
tradicional festa surienca
en la més gran del món
caramellaire català. Vuit
colles van desafiar la pluja,
portant cançons i balls pels
principals carrers i places de
Súria. El programa d'actes
de les Caramelles va
començar amb una lluïda
trobada gegantera amb les
colles de Súria i d'altres nou
poblacions. El so de les
Caramelles va arribar a tot
Catalunya el 23 d'abril a
través del programa 'Els
matins de TV3'. El 21 de
febrer, unes 400 persones
també van participar en la
rua del Carnestoltes pels
carrers del centre de la vila.
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Rendibilització de recursos
L'any 2009 està essent un exercici marcat
fortament per la crisi global, també en la
gestió municipal. L'equip de Govern que
lidera el grup municipal del PSC n'és con-
scient, i està treballant ferm per rendibil-
itzar els recursos que arriben en una
població de les dimensions de Súria. 
Per equilibrar i amortir el cop que suposa
la recessió en l'àmbit de la construcció, el
govern central ha impulsat uns ajuts extra-
ordinaris per fer obra pública de forma
urgent: el Fons Estatal d'Inversió Local
(FEIL). 
A Súria, aquests ajuts s'han destinat a
obres que milloraran la mobilitat circu-
latòria, l'accessibilitat i les condicions
d'urbanització de zones del nucli urbà al
barri de  Salipota (cruïlla del carrer
Pompeu Fabra - avinguda del Cardener -
carrer Font del Ferro), al barri de Santa
Maria (avinguda de Santa Bàrbara) i a
Súria Centre (tram avinguda de Santa
Bàrbara i plaça de Sant Joan). També es
dotarà de completa accessibilitat, mit-
jançant instal·lació d'ascensors, dos edifi-

cis municipals com la Casa de la Vila i
l'edifici de serveis de l'antiga escola del
carrer d'Ernest Solvay. Finalment, es farà
una important reforma de les dependèn-
cies de la Casa de la Vila per optimitzar
espais i apropar i donar un millor servei al
ciutadà.
El caràcter urgent d'aquestes actuacions,
que cal tenir acabades el desembre de
2009, ens ha portat a tenir diverses obres
començades al mateix temps, cosa que
comporta incomoditats ciutadanes impor-
tants. Des d'aquí agraïm la comprensió i la
col·laboració de molts ciutadans que han
seguit i han atès els avisos i els comuni-
cats que s'han anat difonent. D'aquí a pocs
mesos, aquestes molèsties i aquestes
obres ens permetran gaudir de millors
serveis, millors carrers i més qualitat de
vida per a tothom. 
Una altre projecte, per al qual s'ha trobat
la fórmula possible per a desencallar-lo, és
la reforma de les instal·lacions del camp
municipal de futbol i la instal·lació de
gespa artificial al terreny de joc. 

Com tot, és possible que aquestes i altres
decisions puguin ésser motiu de crítica
ciutadana. Quan les crítiques són formu-
lades de manera constructiva, és quan es
genera un debat enriquidor. No és gens
enriquidor, en canvi, quan una minoria
ciutadana utilitza l'anonimat per a criticar
i difamar encobertament suposades
accions i estil de governar que tothom sap
que són falses. I menys encara quan aque-
st anonimat troba la complicitat i els enl-
laços de determinats grups polítics per a
difondre i escampar aquest incívic i la-
mentable estil de treballar per les coses del
poble. Tothom sap qui som el Grup
Municipal del PSC. Amb nom, cognoms i
un estil obert, valent i realista de fer políti-
ca i de treballar per Súria. Seguirem en
aquesta línia, sense amagar la cara i fent
les coses amb responsabilitat i coherència.  
Us desitgem que seguiu gaudint de Súria,
de la Festa Major i d'aquest estiu que hem
començat. 

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Treballant per a Súria

Ja hem creuat l'equador de la present
legislatura, període durant el qual el
GPS ha fet orelles sordes a alguns
comentaris poc agradables per part d'al-
gun grup de l'oposició, que no veu amb
bons ulls la nostra participació a l'equip
de Govern.   
El GPS declina entrar en una guerra d'a-
cusacions per diferents motius. Primer,
perquè no és el nostre estil, i segon
perquè a Súria hi ha molta feina a fer i
nosaltres som més feliços treballant que
criticant. Però sobretot perquè creiem
que hi ha algun grup de l'oposició que en
el seu deliri per manar no se n'adona que
portem dos anys de legislatura i que el
que toca és treballar, fent cadascú la seva
feina en el lloc que li ha tocat, i que és
deixi la campanya electoral per quan
toqui, que de ben segur no és ara .
Bé, hi ha molts temes importants a

comentar que mereixen més de la nostra
atenció. Podem referir-nos a millores
que s'han dut a terme, com per exemple
la sortida d'emergència de l'Escola de
Música, l'arranjament dels nous jutjats al
carrer Tarragona, l'ampliació de la llar
d'infants Petit Estel, l'arranjament de la
primera fase del carrer de Sant Sebastià
i el Casinet, o la construcció de lavabos
i un bar a les pistes de l'escorxador.
Altres millores s'estan portant a terme en
l'actualitat, com la remodelació de l'a-
juntament,  l'arranjament de l'avinguda
de Santa Bàrbara o la remodelació de la
plaça de Sant Joan. Hi ha actuacions
previstes properament, com per exemple
la rotonda de Salipota o l'ampliació del
cementiri . Sens dubte, però, l'obra que
tindrà més impacte serà la remodelació
del camp de futbol, amb la seva gespa
artificial. 

També cal informar que els suriencs i
surienques compten amb un millor
servei de suport per part de la brigada
municipal, doncs els nous horaris en
torns rotatius, garanteixen la presència
des de les 7.00 fins a les 20:30 h. Això
suposa augmentar serveis i abaratir cos-
tos.
Creiem que aquestes són realment les
noticies que volen escoltar els ciutadans,
i si el fet de col·laborar en totes aquestes
millores destinades a tots els ciutadans
del nostre poble  "perjudica"  (segons
diuen), que s'ho facin mirar aquells que
així ho creguin.
I com que no tenim més espai, aprofitem
l'ocasió per demanar-vos que participeu
de tots els actes de la Festa Major.
Bona Festa Major i Bones Vacances !!!

GRUP MUNICIPAL DEL GPS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...
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Previsió, previsió, previsió...

Si tirem moviola enrere, veiem que ara
fa dos anys les pales envaïen la plaça
de la Serradora a corre-cuita, per fer
encabir en una propietat de
l'Ajuntament el nou centre d'atenció
primària. Ni les súpliques ni les
protestes dels grups de l'oposició
d'aquell moment -GPS es trobava dins
d'aquest front- van poder parar aquesta
determinació.
En aquell moment, nosaltres demanàvem
diàleg i previsió. I  ara, a pocs dies del
darrer ple, abans de començar les
vacances, presentem una moció perquè el
grup de govern reflexioni.
Pensem que ara cal prendre la determi-
nació clara de construir el nou centre
d'atenció primària en un altre solar de
l'Ajuntament i no perdre la subvenció
del Cat Salut.  

El camí del concurs necessari en el que
es troba l'empresa constructora pot
anar per llarg, però això no ha d'im-
pedir tenir aquest equipament abans de
l'acabament del 2010.
Si no es pren aquesta solució, és possi-
ble que perdem la subvenció. Les
arques de la Generalitat, davant de la
crisi, també s'estan ressentint, i
pensem que posposar  les obres pot ser
perillós. 
Respecte a les obres del cementiri,
sempre ens hem mostrat contraris al
projecte, i es repeteix la mateixa
situació que en les obres del Petit Estel,
on no s'accepta cap idea de l'oposició. I
pensem que en un poble no es poden
perdre oportunitats, i els projectes han
d'"esgarrapar" totes les expectatives
possibles.

Ara semblen venir aires que portin per
fi, la gespa artificial al camp de futbol,
encara pendent de l'informe favorable
que dóna la possibilitat a l'Ajuntament
de fer la licitació de les obres i obtenir
la subvenció de 200.000 . Però és un
mal negoci perquè ara, amb els diners
del FEIL, permetia fer l'obra sense
pagar interessos: euribor més dos punts
a set anys, de 845.000 €, com nosaltres
havíem proposat.
La sensibilitat del tripartit queda palesa
amb la balconada radioactiva que ens
mira desafiant des del Casinet, que
resumeix la seva actitud, que no admet
errades i afirma: "estar molt satisfets
del resultat." 
Bona festa major!

GRUP MUNICIPAL DEL GIS

El fruit del treball

Ha costat més del que es preveia, han
estat més papers, més reunions i més
viatges a la Generalitat i a la Diputació
per aconseguir-ho, però finalment el
Consell Català de l'Esport ens ha donat
el vist-i-plau per començar les obres de
millora del camp de futbol. En pocs
dies podrem veure les màquines trebal-
lant en la col·locació de la gespa artifi-
cial. No és aquesta la única actuació
que es farà al camp de futbol: també es
posarà una coberta a la graderia, es
millorarà tota la xarxa elèctrica i s'o-
brirà una nova porta d'accés per la part
de El Casino.
Sabem que aquest temps d'espera ha

estat difícil, tant per a la directiva del
club com per als jugadors i els afec-
cionats, però també per a nosaltres.
Ara, doncs, ens toca gaudir d'aquesta
nova remodelació del camp i desitjar al
Centre d'Esports Súria molt èxit en les
properes temporades.
Al nostre regidor, els grups de l'oposi-
ció li retreuen que als plens no diu la
seva opinió i que l'únic que val és la
paraula del PSC. Com a regidor de l'e-
quip de Govern,
format per PSC, GPS i ERC, és en les
moltes reunions que es tenen on
cadascú dels regidors dóna la seva
opinió i s'arriba a un consens, i a l'hora

del ple, per no repetir la mateixa
resposta tres vegades i fer-lo més àgil,
és el portaveu de l'equip de Govern qui
dóna la resposta. Tan fàcil com això.
Però noi, els grups de l'oposició no ho
entenen. Nosaltres sí que entenem que
una de les feines dels grups de l'oposi-
ció és intentar desgastar l'equip que
governa, però, per la nostra part, l'únic
que sabem és que
la nostra feina es treballar, treballar i
treballar.
Bon Estiu i Bona Festa Major           

GRUP MUNICIPAL D’ERC
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Bona Festa Major

Arriba l'estiu i, amb ell, la Festa Major.
Són dies de convivència, d'actes al car-
rer, la gent volta pels barris, observa les
mancances i millores fetes al poble dar-
rerament. En definitiva, examina, posa
nota i comentari a les actuacions rea-
litzades per l'ajuntament: Casinet, Petit
Estel, CAP, abocador il·legal, pistes de
l'escorxador, plaça de Sant Joan... Tot
passarà pel sedàs dels nostres veïns.  
A CiU, aquesta radiografia municipal
la fem diàriament. És per això que
volem donar-vos  la nostra opinió: 
Tenim un equip de govern (polítics)
format per persones amb bones inten-
cions, però poc capacitats per prendre
decisions importants per al seu
municipi. Gent no preparada per portar
i discutir projectes, persones no acostu-
mades a treballar en equip, regidors

que no tenen una visió global del
poble.
Els serveis tècnics municipals  i
jurídics estan mancats d'empenta i
ganes de superació, i els seus caps
veuen el poble més com un negoci que
no pas com un servei al poble.
Desconeixen les NNSS, per això es
realitza el projecte del Petit Estel fora
de normativa. Actuen per convenièn-
cia, es fan actuacions al Casinet que
abans s'han prohibit als veïns del Poble
Vell. Hi ha un rumor constant que sem-
pre s'equivoquen a favor del mateixos,
el famós "ens han colat un gol". 
Els responsables municipals han de
complir i fer complir les lleis i norma-
tives a tothom. ¿Amb quina força
moral pot demanar el consistori als
seus veïns que compleixin les lleis si

l'ajuntament és el primer que no les
defensa?
Com a reflexió volem indicar: la
primera equivocació és un error, la se-
gona és mala sort, la tercera ja és vici i
el vici a l'administració pública té altres
noms: deixadesa, corrupció, incom-
petència... 
A CiU ens estimem el poble. No som
els únics, per això volem uns càrrecs
polítics i municipals compromesos
amb el poble i la seva gent. Volem que
els nostres veïns vegin l'ajuntament
com una ajuda als seus problemes i no
pas com un problema a les seves neces-
sitats.
Bona Festa Major 2009.

GRUP MUNICIPAL DE CIU 

Tots estarem d'acord que fer una tasca
d'oposició política és un exercici fona-
mental en qualsevol societat
democràtica. I no tant sols això, sinó
que també és una eina fonamental del
sistema polític, sempre i quan no sigui
una finalitat en ella mateixa.
Ens podem trobar, però, que la inèrcia
dels anys hagi afectat el rol del que ha
de ser una oposició política en un ajun-
tament, així, la manera de fer de molts
grups que estan a l'oposició en diversos
municipis ha acabat convertint-se en un
simple tràmit. Algú deu pensar que, pel
fet d'estar a l'oposició, un grup munici-
pal hauria d'estar en contra de qual-
sevol proposta de l'equip de govern o
en contra de qualsevol proposta que no
siguin les pròpies. Com es resumia
molt bé en un rètol: No a tot!! Aquesta
no és la veritable oposició, l'oposició
constructiva, perquè oposar-se per
norma significa no plantejar alterna-

tives, significa no participar en el
desenvolupament del municipi.
Un dels trets diferencials de l'alternati-
va independent per a Súria és el de
mantenir-se ferm en les seves convic-
cions i en la seva manera de fer.
Nosaltres entenem l'oposició com una
actitud constructiva, que busca la suma
positiva de voluntats més que no pas
l'enfrontament, perquè la finalitat que
tenim és la de treballar per a Súria.
Per aconseguir aquesta suma positiva
cal, però, que els altres elements que hi
intervenen també tinguin aquesta vo-
luntat; no sembla que aquest sigui el
cas del nostre govern municipal. Les
seves intervencions es fan des de la
prepotència i la tirania que li permeten
el fet de gaudir d'una majoria absoluta
gràcies al suport, i al mutisme, incondi-
cional d'ERC i el GPS. Aquestes inter-
vencions tampoc es fan respectant allò
que diu l'oposició; simplement, no se

l'escolten i llavors etziben a tort i a dret
un "no ho entenc". Tots sabem que, per
entendre una cosa, és imprescindible
saber escoltar, malgrat que allò que es
digui sigui diferent del que pensem.
L'aiS creu que l'eficàcia no només s'ha
de mesurar per allò que s'ha fet, sinó
també per com s'ha fet. S'és eficaç quan
els petits problemes es resolen d'imme-
diat i no amb promeses de reunions que
no s'acaben de convocar mai; quan, per
als grans problemes, s'intenta de trobar
solucions consensuades, i quan a l'hora
de prendre decisions, no es busca
imposar-les, sinó pactar-les. Així
doncs, és fonamental saber escoltar, ser
tolerant i respectuós i saber dialogar;
aspectes que són ben presents en la
notra manera de fer.
Desitjar-vos que gaudiu d'una Bona
Festa Major i d'un bon estiu !

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Sumar positivament

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...




