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Súria millora
espais i serveis
Acaben les obres finançades pel
Fons Estatal d'Inversió Local

INVERSIONS PÚBLIQUES CONTRA LA CRISI ECONÒMICA

Les obres del FEIL milloren els serveis
municipals i la mobilitat urbana
El Fons Estatal d'Inversió
Local (FEIL) ha finançat
cinc obres que representen una millora substancial dels serveis municipals i de la mobilitat al
centre urbà i als barris de
Santa Maria-Bellavista i
Salipota. La remodelació
de la Casa de la Vila ha fet
possible la instal·lació
d'un ascensor que garanteix l'accessibilitat a totes
les plantes de l'Ajuntament
El govern central va promoure el FEIL
com un instrument per dinamitzar el
sector de la construcció, amb l'objectiu
d'ajudar aquestes empreses a superar
un moment molt desfavorable a causa
de la crisi econòmica. El programa
també ha servit per portar a terme
obres necessàries en l'àmbit local.
Els cinc projectes aprovats per a Súria
van ser proposats per l'Ajuntament en
considerar que beneficiaven directament un nombre més elevat de persones, amb l'objectiu bàsic de millorar la
mobilitat i els serveis públics municipals. En total, el FEIL va atorgar a
Súria 1.127.238 euros per cobrir íntegrament el finançament d'aquestes
actuacions.
El FEIL ha permès portar a terme una
reforma molt important de la Casa de la
Vila i millorar la mobilitat al centre urbà
i als barris de Santa Maria-Bellavista i
de Salipota. Totes les obres es van iniciar entre els mesos d'abril i juliol, ja
que una de les condicions del programa

Imatges de la remodelació efectuada a la Casa de la Vila
El nou ascensor garanteix per primer cop l'accessibilitat a totes les plantes

era que totes les actuacions s'havien de
portar a terme dins de l'any 2009.
Actuacions d'un abast important
Les obres de la Casa de la Vila han
estat les més importants realitzades des
de la construcció de l'edifici consistorial. Una de les millores més significatives és el nou ascensor, que per
primera vegada garanteix l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a totes les plantes de l'Ajuntament.
Altra de les novetats ha estat la
instal·lació d'una cúpula transparent
sobre el pati interior, que fins ara es trobava descobert, per tal d'afavorir l'estalvi
d'energia i el manteniment general de
l'edifici. Les obres també han servit per
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remodelar les dependències interiors dels
serveis municipals i reparar les deficiències de la façana sud de l'edifici.
L'avinguda Santa Bàrbara, que enllaça
el centre urbà amb els barris de Santa
Maria-Bellavista, va ser pavimentada
entre el carrer Diputació i la plaça de
Santa Maria. Aquesta actuació també
ha permès arranjar voreres, amb passos
adaptats per a persones amb mobilitat
reduïda, i un canvi d'arbrat.
A Salipota, va ser aixecada la rotonda
que connecta l'avinguda del Cardener i
els carrers de Pompeu Fabra i de la
Font del Ferro. Aquesta actuació va ser
completada amb altres mesures per
reforçar la seguretat viària d'aquesta
zona, un lloc de pas habitual d'escolars.

La Casa de la Vila
es renova per
donar més servei

Plaça de Sant Joan, avinguda Santa Bàrbara i rotonda de Salipota
El FEIL va aprovar cinc projectes per a Súria, amb un pressupost total d'1,1 milions

El FEIL també ha fet possible l'ampliació de la plaça de Sant Joan cap a la
zona de les piscines i cap al carrer de
Salvador Vancell. L'objectiu era desenvolupar una plaça més orientada als
vianants i a la celebració d'actes públics.
Aquestes obres han permès instal·lar
una nova zona arbrada de jocs infantils i
millorar l'accessibilitat entre l'estació
d'autobusos i el pont de Salipota.

L'ampliació de la plaça de Sant Joan ha
comportat la reordenació del trànsit de
vehicles a la zona, amb la supressió del
carril d'espera de vehicles i la creació
d'una zona de càrrega i descàrrega al
carrer de Salvador Vancell. L'accés de
vehicles cap a l'estació d'autobusos i al
carrer d'Ignasi Abadal s'ha de fer a
través de la rotonda del pont de
Salipota.

A més de garantir l'accessibilitat a
totes les plantes de la Casa de la Vila,
les obres del FEIL adeqüen la distribució interna de l'edifici a les
necessitats dels serveis municipals,
per tal de millorar l'atenció als ciutadans i ciutadanes. Els serveis
d'Urbanisme, Medi Ambient i
Intervenció han estat traslladats a
unes noves dependències de la segona
planta. La remodelació permetrà la
creació d'una oficina única d'atenció
al públic, a la planta baixa. En aquesta planta baixa continuarà la Policia
Local i l'àrea de Serveis Socials, ara
en un espai ampliat, i s'hi instal·larà
l'àrea de Promoció Econòmica. El jutjat de pau ha estat traslladat al carrer
Tarragona, al costat de l'Escola de
Música. Els espais d'Alcaldia, a la
primera planta, han estat remodelats.
L’arxiu municipal ha estat reubicat a
la tercera planta.

EDITORIAL

Més a prop de tothom
A la portada d'aquest butlletí informatiu es publica
una imatge de l'ascensor que s'ha instal·lat a l'edifici
corporatiu de la Casa de la Vila i que d'aquí a pocs dies
entrarà en funcionament. És un element arquitectònic
modern, amb un disseny del segle XXI, enclavat en un
casal i un pati d'aire noucentista que va dissenyar-se el
1920 i que té ja 90 anys d'història.
A banda del canvi estètic que té sempre discussions
fàcils, l'exemple de la reforma en l'accessibilitat de la
seu de l'Ajuntament suggereix bé que l'harmonia i el
diàleg entre el vell i el nou és un dels principis en què
es basa el progrés de la societat i el caminar dels pobles
i les generacions. Aquesta afluència d'elements, en
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equilibri, permet millorar l'accés i la implicació de
tothom a la vida municipal, permet obrir noves possibilitats de servei als ciutadans, i permet fer-ho amb un
aprofitament sostenible dels recursos col·lectius que
hem heretat.
Són valors que es poden traslladar a tota l'acció de
govern que s'està impulsant des de fa anys a
l'Ajuntament de Súria i que, amb la participació de tots,
són l'actiu principal per fer una població amb millor
qualitat de vida.
ANTONI JULIÁN I RIBERA
Alcalde de Súria
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EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE QUALITAT PER A TOTHOM

Àngel López, regidor de Joventut, Esports, Participació Ciutadana i Solidaritat

"Volem aconseguir que tota la ciutadania
gaudeixi de les millores del camp de futbol"
La inauguració de les millores del
camp de futbol ha culminat un llarg
procés de gestions que es van iniciar
en l'anterior mandat. El quart tinent
d'alcalde i regidor de Joventut,
Esports, Participació Ciutadana i
Solidaritat, Àngel López, afirma que a
partir d’ara el repte és aprofitar les
noves possibilitats d'aquest recinte
municipal.
- Han estat molt difícils les gestions
per fer realitat les millores?
- Sobretot han estat llargues. A instàncies de l'Ajuntament, la Diputació va
fer un estudi previ sobre les necessitats que tenia el recinte, més enllà de
la gespa artificial. Durant prop de dos
anys hem analitzat estudis, valorant
propostes i definint la fórmula de
finançament. Ha estat una feina de tot
l'equip de govern.
- Les gestions s'havien iniciat abans
de la seva arribada a la regidoria
d'Esports.
- Sí. L'anterior regidor, Pedro
Albacete, ja n'havia fet gestions. Per
tant, també li correspon gran part del
mèrit.
- Com han estat les relacions amb el
Centre d'Esports Súria?
- Molt cordials. El club estava informat dels passos que s'anaven fent i, al
mateix temps, ha fet la seva feina de
pressionar per tal que les obres avancessin. Però les coses porten el seu
ritme, que de vegades no és el que un
voldria.
- Com es planteja l'aprofitament
d'aquest recinte esportiu, a partir
d'ara?
- L'objectiu és treure'n el màxim
rendiment per tal que tota la ciutadania en pugui gaudir. El Centre

Àngel López, al camp municipal de futbol, després de la renovació
La regidoria treballa en l'elaboració d'un Pla d'Equipaments Esportius

d'Esports Súria ha de plantejar la possibilitat de fer-hi activitats esportives
quan acabi la temporada de futbol.
Són coses que s'han de concretar.

- Enguany esperem tenir a punt el
Consell de la Vila, que completaria el
desenvolupament
d'aquest
nou
Reglament.

- En quins altres projectes treballa
la seva regidoria, en l'àmbit
esportiu?
- Estem treballant en l'elaboració del
Pla d'Equipaments Esportius, que
també compta amb la col·laboració de
la Diputació. Aquest Pla analitzarà la
situació actual i les alternatives de
millora, d'acord amb les necessitats de
la vila. Evidentment, un dels temes
que tractarà serà el futur de les
piscines municipals.

- I pel que fa al Pla Local de
Joventut?
- La idea és que el seu desenvolupament vagi a càrrec d'un tècnic de
Joventut que també podrà aportar els
seus suggeriments pel que fa a les iniciatives proposades.

- Quines són les previsions sobre el
desenvolupament del Reglament de
Participació Ciutadana?
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- És Súria una vila molt participativa?
- Molt. És una sort que tinguem aquest
ric moviment associatiu, però potser
caldria una mica més de col·laboració
entre les entitats, més enllà de
moments puntuals com les Caramelles
i la Fira Medieval.

El camp de futbol ha estrenat la gespa artificial i la graderia coberta gràcies a les obres
La inauguració de les millores va tenir lloc el passat 13 de desembre amb un ampli programa d’activitats

El camp de futbol es renova per convertir-se
en un recinte esportiu "de primer ordre"
La millora del camp de futbol de la
Riera de Tordell ja és una realitat.
Les obres de reforma d'aquest
equipament municipal van ser inaugurades el passat 13 de desembre,
amb un ampli programa d'activitats
esportives i lúdiques que va reunir
prop de 300 persones. L'alcalde
Antoni Julián va remarcar que,
després d'aquestes millores, el
recinte s'ha convertit en "un equipament esportiu de primer ordre".
Gràcies a les obres, el camp de futbol
disposa de gespa artificial, graderia
coberta, marcador electrònic, nova
xarxa de reg i sanejament, i nou sistema elèctric i d'enllumenat. També
ha estat habilitada una nova entrada
al recinte des del parc municipal El
Casino, la qual cosa permet utilitzar
l'esplanada del Rieral de Tordell per a
l'estacionament de vehicles i facilitar

l'accés d'esportistes i espectadors al
camp de futbol. El pressupost de les
obres ha estat de 744.000 euros.
Durant l'acte inaugural de les millores, l'alcalde va agrair la col·laboració del Centre d'Esports Súria, de la
Diputació de Barcelona i de l'empresa constructora Viscola, responsable
de les obres. Antoni Julián també va
elogiar la tasca de l'actual regidor
d'Esports, Àngel López, i del seu
antecessor, Pedro Albacete, per fer
possible la realització de les millores.
Per la seva banda, el president del
Centre d'Esports Súria, Xavier Liaño,
va manifestar que les obres són "una
magnífica oportunitat" per "consolidar l'estructura del club". L'acte es va
desenvolupar amb la participació del
coordinador de l'àrea d'Esports de la
Diputació de Barcelona, Antoni
Tobeña.
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El programa inaugural de les millores
es va obrir amb un partit amistós
entre els equips infantils del Centre
d'Esports Súria i del RCD Espanyol.
Posteriorment va tenir lloc una acció
teatral, la presentació dels equips de
l'entitat esportiva surienca i una
exhibició castellera. Els actes van
comptar amb la col·laboració del
Foment Cultural, els Salats de Súria i
l'associació de veïns Mare de Déu
d'Agost.
Aquestes han estat les reformes més
importants efectuades al recinte
esportiu de la Riera de Tordell des de
1987, any en què es va portar a terme
la darrera remodelació. Les millores
permetran optimitzar aquest equipament per a noves activitats i reforçar
l'estructura esportiva del Centre
d'Esports Súria com a entitat responsable de la seva gestió.

LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS COM A OBJECTIU

L'Ajuntament elabora un pressupost
municipal de contenció per a enguany
El
pressupost
municipal per a
2010
serà
de
6.231.514,39 euros,
xifra que representa
una reducció del
17,42% sobre el
pressupost inicial
de l'exercici anterior. La reducció
s'explica per la
política de contenció que afecta
totes les administracions a causa de
la crisi econòmica
general.
El principal objectiu del nou pressupost municipal és que aquest entorn
desfavorable no afecti la prestació de
serveis municipals. Les ordenances i
taxes municipals per a 2010 també
han estat elaborades tenint en compte
l'actual situació de crisi.
Com a principals inversions,
destaquen les partides per finançar
les expropiacions previstes al barri
de Sant Jaume per esponjar la zona,
continuar la urbanització del carrer

L’ampliació del
cementiri entra en
la seva darrera fase
Les obres d'ampliació del cementiri municipal, iniciades l'estiu
passat, es troben en la seva darrera
fase. Després d'aquesta actuació,
la capacitat del cementiri s'incrementarà amb 216 nínxols i un
espai per a 40 urnes funeràries,
amb l'objectiu de cobrir les necessitats a llarg termini. Les obres
permetran fer millores a l'entorn,
com urbanitzar la zona d'aparcament ubicada a l'accés des del carrer del Roser i ampliar el tram
entre aquest carrer i la carretera de
Sant Salvador.

de Sant Sebastià i iniciar la primera
fase d'urbanització de la carretera de
Sant Salvador. Aquestes actuacions
formen
part
del
Projecte
d'Intervenció Integral del Poble
Vell-Sant Jaume, acollit al Pla de
Barris de Catalunya.
Altres inversions seran destinades a
millorar la plaça de Fusteret, el carrer de Francesc Coll i la casa consistorial, i a reposar béns i serveis
d'aigua i clavegueram.

El ple aprova un
dictamen sobre
compatibilitats
El ple municipal ha aprovat per unanimitat un dictamen per reconèixer
les compatibilitats del personal
municipal que porta a terme altres
activitats al marge de la seva feina a
l'Ajuntament i als serveis municipals, tal com marca la vigent normativa sobre compatibilitat laboral dels
funcionaris públics.

La recollida selectiva s'apropa més als ciutadans
ria. D'altra banda, la deixalleria
mòbil del Consorci del Bages per a
la Gestió de Residus visita Súria
quinzenalment des de l'octubre passat. L'objectiu del servei és apropar
la recollida selectiva als ciutadans i
ciutadanes de la vila. La deixalleria
mòbil és instal·lada en dissabtes
alterns a la plaça de Sant Joan. Els
seus usuaris també poden timbrar les
targetes per obtenir les bosses de
reciclatge.
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L'Ajuntament ha posat en marxa una
campanya per incentivar l'ús de la
deixalleria municipal, amb l'obsequi
d'un joc de tres bosses de recollida
selectiva per a les persones que
portin material a l'esmentat servei en
tres ocasions. Les bosses estan fetes
de ràfia per tal que puguin ser reutilitzades. L'estiu passat van ser distribuïdes a totes les llars de la vila
unes targetes per a ser segellades
cada vegada que s'utilitzi la deixalle-

Vehicle de la deixalleria mòbil

CULTURA, LLEURE I PARTICIPACIÓ PER A TOTES LES EDATS

Un 12,22% més
d’alumnes a
l'Escola d'Adults
El nombre d'alumnes matriculats a
l'Escola de Formació d'Adults s'ha
incrementat el 12,22% en relació al curs
passat. La formació més demanada pels
nous alumnes d'aquest centre de titularitat municipal és l'aprenentatge del
català. L'Escola va iniciar el curs amb
un centenar d'alumnes. L'equip docent
està format per dues professores, amb el
suport de persones voluntàries.

Les matriculacions
s’estabilitzen a
l’Escola de Música
El nombre d'alumnes de l'Escola
Municipal de Música s'ha estabilitzat
després del fort increment de matriculació del curs passat. El centre va iniciar
l'actual curs amb 196 alumnes, xifra que
representa un petit descens de dues
matriculacions sobre l'any anterior. En
aquest segon trimestre s’iniciarà la tercera edició del cicle de concerts de
l’Escola de Música, dins de les activitats del centre.

Súria fomentarà els valors de
la lectura amb la seva adhesió
al programa Municipi Lector
L'Ajuntament de Súria portarà a terme
enguany diferents activitats per fomentar
la lectura entre els alumnes de tots els
centres d'ensenyament de la vila, dins
del programa Municipi Lector. Es tracta
d'una iniciativa del Consell Català del
Llibre Infantil i Juvenil (Clijcat) que es
porta a terme a diferents poblacions catalanes per aconseguir un major nivell de
lectura entre infants i joves.
El programa preveu la celebració de xerrades, col·loquis i altres activitats, amb
una participació estreta de la Biblioteca
Pública i d'entitats, escoles, famílies i
comerços, com a expressió d'un compromís social per difondre els valors de la
lectura.
El programa Municipi Lector forma part
del Pla de Foment de la Lectura, promogut pel departament de Cultura de la
Generalitat. L'aportació de la conselleria
per al desenvolupament del programa a
tot Catalunya serà de 300.000 euros. Es

preveu que l'any 2011 hi hagi uns 25
municipis lectors a totes les comarques
catalanes.
El primer Municipi Lector de Catalunya
va ser El Bruc (Anoia), on les activitats
del programa van incrementar un 42%
les xifres de préstec bibliotecari de llibres infantils i juvenils. Altres municipis
adherits al programa són Mollerussa (Pla
d'Urgell) i Almenar (Segrià), on les
activitats realitzades fins ara han tingut
un important ressò entre els escolars i la
resta de població.
El programa Municipi Lector parteix de
la base que fomentar la lectura contribueix de forma important a formar
ciutadans més responsables i capaços de
formar-se una opinió sobre el seu entorn
per tal de millorar-lo. El Clijcat és una
federació d'entitats sense ànim de lucre
que treballa per promoure i difondre la
lectura, especialment entre els infants i
els joves.

El Consell dels Infants es renova

Cros Escolar al Rieral de Tordell

L'alcalde Antoni Julián va encoratjar els membres del
Consell dels Infants a transmetre les seves inquietuds a
l'Ajuntament, durant l'acte de renovació parcial d'aquest
òrgan de participació. El Consell està format per catorze
alumnes dels centres de primària i de l'Escola Municipal
de Música, escollits democràticament.

El Cros Escolar de Súria, celebrat el passat 8 de novembre, va estrenar l'esplanada del Rieral de Tordell com a
circuit d'atletisme, amb uns resultats molt satisfactoris
pel que fa al desenvolupament de les proves i l'assistència de públic. Uns 380 escolars van participar en les
curses. L'organització del Cros Escolar va anar a càrrec
de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament.
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CAP A UN NOU MODEL DE MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

El bus interurbà
s’incorpora a la
integració tarifària

L'estudi de la Generalitat preveu dues estacions a Súria
El projecte de tren tramvia del Bages es troba en fase d'exposició pública

L'Ajuntament presenta al·legacions a la
proposta de tren tramvia per a Súria
L'Ajuntament de Súria ha presentat
al·legacions a l'estudi informatiu de la
Generalitat sobre el trajecte del trentramvia del Bages a la vila. El projecte,
presentat el novembre passat a Manresa,
es troba en fase d'exposició pública.
En les seves al·legacions, l'Ajuntament
considera que l'alternativa E1 (Pla dels
Rastells) és la millor opció per ubicar una
de les dues estacions previstes a Súria.
També es demana que l'actual estació de

Fusteret es mantingui operativa com a
baixador, garantint la compatibilitat del
transport de mercaderies i de persones.
La Generalitat vol que el tren tramvia
sigui una realitat abans de l'any 2016.
Segons l'esmentat estudi, el ramal entre
Súria i Manresa tindria cinc estacions:
Súria Terme, Súria Sud, Callús, Sant
Martí de Torroella i Lledoners. El
viatge fins a Manresa tindria una durada de 27 minuts.

Súria es va incorporar l'1 d'octubre al sistema d'integració tarifària del transport públic
català, en el qual participen
totes les poblacions del Bages i
les principals ciutats de la
província. La integració tarifària permet viatjar en transport públic a 253 municipis
amb una única targeta, vàlida
per als desplaçaments en bus,
tren, metro i tramvia. Les
poblacions adherides estan
agrupades en diferents zones.
Súria pertany a la zona 6E.
L'Ajuntament ha participat activament en les gestions i el
finançament per a la millora del
transport públic, que ha fet possible un augment de les freqüències dels busos interurbans. També va fer una campanya per informar els ciutadans i
ciutadanes sobre els avantatges
de la integració tarifària. Per a
més informació es pot accedir
als webs www.atm.cat o
www.atmcomarquescentrals.cat

Actes per fomentar la mobilitat
sostenible i la seguretat
Una quinzena de persones va participar el passat 12 de
desembre en una pedalada popular, organitzada dins de
les activitats impulsades per l'Ajuntament per fomentar
la mobilitat sostenible. El recorregut va passar per diferents carrers de la vila, amb sortida a la plaça de Sant
Joan. L'acte va comptar amb la col·laboració de la Unió
Ciclista Mig-Món. A començaments de desembre, uns
dos-cents escolars suriencs d'ensenyament primari van
omplir el teatre del Foment Cultural en la representació
d'un espectacle sobre seguretat viària. L'organització era
a càrrec de la Fundació RACC, amb la col·laboració de
l'Ajuntament i del Servei Català de Trànsit.
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REVALORITZACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE LA VILA

Renovació de
l'enllumenat
públic a diferents
barris de la vila

Punt de llum instal·lat al Poble Vell

L'Ajuntament ha millorat l'enllumenat públic al centre urbà i als barris
del Poble Vell, Sant Jaume, Salipota
i Santa Maria-Bellavista. Els nous
punts de llum són més eficients i no
contaminants
lumínicament.
L'actuació va tenir el suport de la
Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener i de l'Institut Català
d'Energia, amb un pressupost de
107.000 euros.

Mes de 50 pimes
reben informació del
programa Pimestic
L'Ajuntament ha informat més d'una
cinquantena de pimes surienques
sobre el servei Pimestic, un programa d'assessorament tecnològic de la
Generalitat. La iniciativa té el suport
dels ajuntaments, de la Cambra de
Comerç de Manresa i de les associacions empresarials.

La implantació
de la TDT arriba a
les llars surienques
El centre emissor de televisió de
Súria emet exclusivament senyals
digitals des del 16 de desembre, dins
la segona fase d'implantació de la
televisió digital terrestre (TDT) a
Catalunya. El centre emissor de
Montserrat emetrà imatges de televisió analògiques fins l'abril vinent.

Ajuntament i parròquia potencien
l'ús cultural de l'església del Roser
L'ús museístic i cultural
de l'església del Roser,
al Poble Vell, es veurà
potenciat gràcies a un
conveni signat entre
l'Ajuntament i la parròquia
de
Súria.
L'objectiu és promoure
la restauració de l'església i adequar-la per
fer visitables els seus
elements arqueòlogics i
arquitectònics.
La nau lateral esquerra
acollirà
un
espai
museístic permanent. A
mitjà termini s'habilitarà un recorregut
museístic per aquesta
nau, l'absis i el castell,
seguint les recomanaAdequació de la nau esquerra de l'església
cions d'un estudi que
El temple acollirà un espai museístic permanent
l'Ajuntament va encarregar l'any 1999 sobre
el valor patrimonial de l'església. El turals que siguin compatibles amb el
pressupost d'aquestes obres d'adequació caràcter d'una església oberta al culte.
se situa en 97.020,46 euros, aportats La cessió per a la celebració d'actes culíntegrament per la Diputació de turals o exposicions tindrà caràcter punBarcelona. El conveni contempla el tual, dins d'una programació prèvia
trasllat de la sagristia i l'arranjament de establerta.
Aquesta actuació es basa en un projecte
la coberta i altres elements malmesos.
La parròquia ha cedit a l'Ajuntament, que el Servei de Patrimoni Arquitectònic
per un període de trenta anys, el recinte Local de la Diputació va elaborar l'any
de l'església per a usos museístics i cul- 2007, a instàncies de l'Ajuntament.

Pas endavant per reforçar el
valor patrimonial del Poble Vell
L'ús museístic de l'església del Roser
s'afegeix a les diferents actuacions
realitzades en els darrers anys per
donar més relleu al valor patrimonial
del Poble Vell. D'aquesta manera es
configurarà un atractiu itinerari cultural format pel centre d'interpretació
del castell, el Casinet i la sala munici-
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pal Cal Balaguer del Porxo. El valor
històric i patrimonial de l'església del
Roser es va veure incrementat amb la
sortida a la llum dels vestigis de l'antiga capçalera romànica i d'unes restes
del poblat íber de Súria, gràcies als
treballs arqueològics fets a l'absis
entre els anys 2002-07.

LA INICIATIVA PÚBLICA POTENCIA ELS ESPAIS URBANS DE QUALITAT

Acaben les obres d'urbanització d'un
ampli sector del barri de Santa Maria

Programa d'inserció
laboral d'afectats
per la crisi tèxtil
Trenta-quatre persones participen en
un projecte de recol·locació d'antics
treballadors i treballadores del tèxtil,
gestionat a Súria per l'àrea de
Promoció
Econòmica
de
l'Ajuntament. Els participants són
afectats pel tancament de l'empresa
Amman Spain. El projecte s'inclou
dins del Fons Europeu d'Adaptació a
la Globalització, amb el suport de la
Generalitat. L'objectiu és afavorir la
inserció amb accions de formació i
assessorament personalitzat.

L'actuació ha permès obrir un nou accés entre diferents carrers
Els antics garatges de la zona van ser reubicats per guanyar nou espai públic

La col·laboració entre l'Ajuntament i la
Diputació ha permès completar les
obres d'urbanització de l'espai comprès
entre el camí dels Tractets, l'avinguda
de Santa Bàrbara i els carrers del
Doctor Fleming i Transportador, al
barri de Santa Maria-Bellavista.
Aquesta actuació s'ha desenvolupat sobre
una superfície de 1.761 metres quadrats,
obtinguda en bona part per l'enderrocament d'una quarantena de garatges que van
ser reubicats al carrer del Doctor Fleming.

La urbanització d'aquesta àrea també
ha fet possible la renovació de l'enllumenat del parc del barri i la instal·lació
de bancs, papereres i fanals. També ha
estat construït un paviment d'escales
per enllaçar el parc amb els carrers del
Doctor Fleming i de l'Abat Escarré.
En aquest sector també es va impulsar
la construcció d'habitatges protegits de
venda i lloguer, promoguts per la societat Proviure, del grup Caixa de
Catalunya.

Conveni per millorar
l'accés al nou
centre d'Ampans
L'accessibilitat al futur centre assistencial i llar-residència d'Ampans al
barri de Santa Maria millorarà gràcies a un conveni entre l'Ajuntament
i aquesta entitat. El conveni també
inclourà un arranjament de l'entorn,
amb la posada a punt de voreres i
jardins d'accés públic. El conveni
farà possible la construcció d'una
vorera que enllaçarà l'antiga caserna
de la Guàrdia Civil amb el carrer
Tarragona.

Foto: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat

Súria s'adhereix al Registre de
Sol·licitants d'Habitatge Protegit
Súria s'ha adherit al Registre de Sol·licitants d'Habitatge
Protegit, una base de dades unificada de les persones que
vulguin optar a un pis de protecció oficial a Catalunya.
Es tracta d'una iniciativa de la Generalitat per afavorir la
transparència en l'adjudicació d'habitatges protegits, ja
siguin de promoció pública o privada. Les persones que
aspirin a un habitatge de protecció oficial s'hauran d'inscriure en aquest nou Registre per tal d'optar als procediments d'adjudicació que facin els municipis.
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UN POBLE SOLIDARI I ACTIU QUE MIRA CAP AL FUTUR

La Biblioteca de
Súria aposta per
l'ús d'internet

Actes per a la igualtat de gènere i la
millora del benestar de la gent gran

La Biblioteca de Súria ha estrenat un
nou sistema informàtic que ofereix
noves possibilitats de recerca i reserva de documents, potenciant el correu electrònic com a mitjà de comunicació amb els usuaris. La
Diputació ha instal·lat aquest sistema informàtic a la seva xarxa de
biblioteques. D'altra banda, la
Biblioteca ha posat en marxa un
bloc per donar a conèixer les seves
activitats i novetats del seu fons
(bibliotecadesuria.blogspot.com)

El Casal Casino va acollir la segona Setmana de la Gent Gran (dreta)

El punt TIC acull
els primers tallers
sobre internet
El nou punt TIC de Súria, ubicat al
Casal Casino, ha acollit els primers
tallers i activitats formatives sobre
les possibilitats d'internet i les noves
tecnologies de la informació i la
comunicació. Aquestes activitats
tenen el suport tècnic de la
Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener. El punt TIC forma part de
la xarxa de centres de difusió de la
Generalitat. La seva obertura va
tenir lloc el maig passat.

A l'esquerra, imatge de l'encesa d'espelmes contra la violència masclista

La plaça de Sant Joan es va convertir el
passat 21 de novembre en un espai d'adhesió cívica contra la violència de
gènere, amb una encesa d'espelmes que
va reunir prop d'un centenar de persones. Es tractava de l'acte central de la
Setmana per a la Igualtat de Gènere,
organitzada per l'Ajuntament amb
motiu del Dia Internacional contra la
violència envers la dona.
Alumnes de l'Escola de Formació
d'Adults van llegir un manifest en què es
demanava "el compromís i la implicació
de la societat civil" per eradicar la violència masclista. La Setmana tenia el suport
del Consell Comarcal del Bages, la

Diputació i l'Institut Català de les Dones.
La Setmana va començar amb una xerrada de la coneguda advocada i periodista Magda Oranich, que va omplir el
saló de sessions de l'Ajuntament. El
programa es va completar amb una conferència de l'escriptora Assumpta
Montellà sobre la maternitat d'Elna i
una sessió de contes de Xesco Boix, a
càrrec del rondallaire Pep Tort.
L'Ajuntament també va organitzar la
segona Setmana de la Gent Gran, amb
activitats sobre la millora del benestar
emocional i personal. Els actes, celebrats al Casal Casino, van registrar una
gran assistència de persones.

Les excavacions confirmen
el potencial de les Guixeres
La cinquena edició de la Campanya d'Excavació
Arqueològica ha confirmat el potencial del jaciment de
les Guixeres, en treure a la llum nous elements constructius de l'església preromànica de Sant Pere del Puig.
L'interès arqueològic de la zona obre la porta a l'organització d'un itinerari de visites a mesura que hi
apareguin noves troballes. La Campanya és una iniciativa de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'institut Mig-Món i l'autorització del Servei
d'Arqueologia de la Generalitat.
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Festes per a totes les estacions de l'any

El calendari festiu surienc ha viscut moments
intensos en els darrers mesos. Unes 15.000
persones van visitar la Fira Medieval d’Oficis,
amb la mina de sal com una de les grans nove-
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tats (fotos superior i central esquerra). La participació també va marcar la Festa Major,
l'Onze de Setembre i la Cavalcada de Reis
(fotos inferiors i central dreta).
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

A temps difícils, més implicació de tots
Hem passat l'equador del mandat
municipal 2007-2011 i s'està complint
en la seva pràctica totalitat el contingut
del programa electoral que el PSC va
presentar als suriencs en les darreres
eleccions.
Únicament això ja és un bon indicatiu
de la gestió municipal portada a terme.
Més encara, davant de la irrupció
d'aquesta època de recessió econòmica
general que vivim. Aquest és un
fenomen no esperat, per al qual s'han
activat diferents polítiques per ajudar,
ni que sigui amb limitacions, a les
situacions més desfavorides. L'acció
pressupostària de caràcter social,
d'ocupació i de contenció fiscal, és la
que presenta més novetats en el pressupost de 2010, projecte que ha obtingut
l'aprovació del Ple de l'Ajuntament

(composat per sis grups diferents),
sense cap vot en contra.
Tota aquesta acció s'emprèn sense
deixar de mantenir tota la xarxa de
serveis que té el municipi, millorantlos en el possible i consolidant un nivell bo d'inversió. En aquest àmbit,
hores d'ara ja podem gaudir de les
obres acabades del Fons Estatal
d'Inversió Local (FEIL) corresponents
al 2009 (vials de connexió entre barris,
renovació de la plaça de Sant Joan i
remodelació de la Casa de la Vila), que
en aquesta edició de La Torre ja queden
reflectides. Per a l'any corrent, s'ha
posat fil a l'agulla per seguir millorant
l'espai de la plaça de Sant Joan i per
potenciar l'entorn del Cardener en la
zona que va del pont de Salipota fins a
la palanca de la Fàbrica Vella, de ma-

nera que Súria pugui recuperar el riu
com a autèntic pulmó de la seva trama
urbana. D'altra part, dins del Pla de
Barris es preveu seguir en la millora
d'accessos al Poble Vell i Sant Jaume
(urbanitzant un tram més de la carretera de Sant Salvador i un segon tram
del carrer de Sant Sebastià). Altres adequacions d'espais per al 2010 seran al
barri de Fusteret i al carrer de Francesc
Coll.
En èpoques més difícils, ens cal incrementar la motivació, la imaginació i la
suma positiva del màxim de sinergies
possibles. Per això es necessita la confluència i implicació de tothom. Fem
una crida per avançar en aquesta línia i
estem segurs de continuar amb èxit.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC

La nostra fita és treballar
Des del GPS desitgem que l'any que
comença sigui un any de pau i prosperitat per a tothom, però sobretot
demanem que en la política local s'instal·li el sentit comú i l'honestedat, tan
necessàries per a eliminar la crispació
política que no beneficia ningú.
A La Torre del passat juliol vàrem
explicar que el nostre grup és a l'equip
de govern per treballar i no per fer crítiques destructives, i encara menys si
aquestes es fan amb clars indicis de fer
mal.
Súria té un equip de govern que funciona. Per exemple, a cada número de
La Torre s'anuncien noves obres
acabades: l'avinguda Santa Bàrbara, la
primera fase de la plaça de Sant Joan,
la rotonda de Salipota, la pavimentació
del tram superior del carrer

Transportador i la carretera de la Mina,
l'arranjament i urbanització del parc de
Santa Maria... Sense cap dubte, però,
l'obra acabada més emblemàtica és la
remodelació del camp de futbol, que a
data d'avui ja és una realitat. I aquí no
s'acaba tot, perquè dues de les obres
més importants, com són l'ampliació
del cementiri i la remodelació de
l'Ajuntament, en breu també estaran
finalitzades.
Malgrat la crisi que ens ha tocat viure,
el 'tren' de les millores no s'atura a
Súria. Per a aquest any 2010 ja hi ha
nous projectes, com la segona fase de
la plaça de Sant Joan, la urbanització
del Passeig de Riu des del pont de
Salipota fins a la palanca, juntament
amb l'ampliació de la vorera del carrer
d'Àngel Guimerà (cantó del riu), l'ar-
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ranjament del carrer de Francesc Coll,
la urbanització de la plaça Fusteret i la
continuïtat de la Llei de barris. Totes aquestes obres vindran a engreixar la
llarga llista de millores que es duran a
terme en la present legislatura.
També cal destacar que, paral·lelament
a les grans obres, hi ha d'altres millores
que fan augmentar la qualitat de vida
dels suriencs.
I, com sempre, el GPS no entra en
desqualificacions. La nostra fita és treballar per Súria, que és el més ens satisfà. Us demanem que, davant les crítiques destructives, feu suggeriments
constructius. Nosaltres us escoltarem i
junts trobarem solucions.
GRUP MUNICIPAL DEL GPS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

El fruit del treball
L'esport, de nou, ha estat notícia de
portada en la vida ciutadana de
Súria. La inauguració de les
reformes del camp municipal de futbol de la Riera de Tordell, el passat
desembre, són la culminació d'un
llarg treball de converses, planificació, negociació i execució. Ha
estat tot un procés en el que el Grup
Municipal d'ERC, heretant la gestió
de la regidoria anterior, hi ha posat
tot el saber, tot el treball i tota la
il·lusió possibles. Malgrat les dificultats, pròpies del moment que
vivim, hem assolit les fites que ens
havíem proposat.
Les instal·lacions del camp de futbol

revertiran en la pràctica esportiva i
en el lleure de molts suriencs i
surienques durant anys. Es per tant
un projecte de futur. Com de futur
volem que sigui la planificació de la
resta d'equipaments esportius de
Súria, en el que estem treballant, i la
millora de les polítiques juvenils del
municipi, objectiu en el que estem
treballant especialment aquest 2010.
Per a consolidar aquest futur és bàsica la força de la participació ciutadana, ja de per sí molt activa a
Súria, a través del seu teixit associatiu i de voluntariat en molts àmbits.
El propòsit de l'àrea de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament, en

aquesta faceta i per a aquest any, serà
constituir el Consell de la Vila, un
òrgan clau per a estudiar, debatre i
col·laborar amb el govern del
municipi.
El programa de feina és agosarat
però l'afrontem com a repte. De la
mateixa manera que, a nivell
nacional, els grups municipals
d'ERC, hem afrontat i impulsat la
consulta popular per a la independència de Catalunya, que també a
Súria, amb llum verda per part de
l'Ajuntament, és previst de realitzar
el proper 25 d'abril.
GRUP MUNICIPAL D’ERC

Aprofitem els recursos, siguem sostenibles!
Hem proposat al grup de govern invertir els 697.725 euros del FEIL 2010,
que corresponen al nostre poble, en el
projecte d'una horta solar, inversió
assegurada pel Reial Decret 436/2004,
el qual fixa la garantia de compra de
l'energia produïda per part de les companyies elèctriques.
Una inversió de 538.233 euros, corresponents a una potencia de 100 KW,
produirà 1.805.773,6 euros nets en 25
anys de venda d'energia, recuperant el
capital inicial als vuit anys, aportant
recursos propis al nostre Ajuntament,
que a la vegada li dóna la possibilitat
de transformar-los en el doble, mitjançant les subvencions del PUOSC i
Xarxa, aportant a Súria un desenvolupament sostenible a nivell ambiental i
econòmic.

Creiem que són uns recursos del tot
necessaris per tal d'afrontar les dificultats econòmiques actuals i futures. I
sobretot ara que el grup de govern s'ha
adherit a la proposta de conveni i pla de
viabilitat presentat per l'empresa
Corriola SL, amb el reconeixement del
crèdit de l'Ajuntament com a ordinari,
com la majoria d'empreses surienques,
per l'import de dos milions set-cents
seixanta-sis mil tres-centes cinquanta
euros amb cinquanta-un cèntims
(2.766.350,51 euros). Aquesta adhesió
al conveni implica l'acceptació de la
pèrdua de la meitat del nostre crèdit,
reduint-lo a 1.383.175 euros.
Ens preocupen els interrogants que s'obren quan ens preguntem què passarà
amb el nou local on s'ha d'ubicar el
CAP, i ens preocupa que cap membre

Edita:

LA TORRE
El butlletí LA TORRE es distribueix gratuïtament a tots els domicilis de la
població. Qualsevol persona que per alguna causa no el rebi pot dirigir-se a
l’OMI, on també es facilitarà.
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de l'equip de govern ens hagi donat
resposta.
Es parla de contenir la despesa, i en
canvi, en un moment s'ha perdut un
milió tres cents mil euros, com si res no
hagués passat. Esperem que en aquesta
Torre s'informi degudament sobre
aquest tema tan important.
Aquest 2010, malauradament serà un
any difícil, amb una forta recessió
econòmica on caldrà aprofitar al
màxim els recursos. Tot i que
l'Ajuntament es declini per condonar
deutes.
Esperem que es millori la situació de
particulars, petits empresaris i miners
de la nostra vila i que tothom hagi passat unes bones Festes de Nadal.
GRUP MUNICIPAL DEL GIS
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Una oposició constructiva
En el darrer número d'aquest butlletí
municipal parlàvem de l'oposició
política i la definíem com una "eina
fonamental dintre de qualsevol societat
democràtica"; aquesta oposició, però,
no ha de convertir-se en una finalitat en
ella mateixa, sinó que, i així ho entén
l'alternativa independent per a Súria, ha
de ser una oposició constructiva perquè
d'aquesta manera es pot incidir en la
transformació i en la millora del
municipi.
En aquests darrers sis mesos, entenem
que la tasca de l'aiS i de la resta de
grups municipals que estan a l'oposició
ha estat molt positiva; en aquest sentit,
volem destacar el fet de posar punt i
final a una situació que afectava funcionaris municipals i que, al llarg

d'aproximadament vint anys, cap equip
de govern, ni grup a l'oposició, va ser
capaç d'afrontar-la i, molt menys, de
resoldre-la. Hi ha qui argumenta que ho
hem fet pensant en clau electoral (tot i
que encara resta un any i mig per a les
properes municipals); res més lluny de
la realitat. L'alternativa independent
per a Súria, des que va començar el seu
projecte polític, ha defensat la
transparència, la coherència i el sentit
comú.
Amb aquesta voluntat constructiva,
enguany, finalment, s'endegarà el projecte 'Súria, municipi lector', un projecte presentat per l'aiS l'abril del 2008.
Hem presentat diferents actuacions en
el marc del Fondo para el Empleo y la
Sostenibilidad: continuació i fina-

lització de la remodelació de la plaça
de Sant Joan; soterrament del màxim
nombre d'àrees de contenidors; millora
i ampliació del passeig de Fusteret;
condicionament del passeig del riu des
de la palanca de Salipota fins a
Reguant... És evident que no hi haurà
prou pressupost per a totes les propostes presentades pels diversos grups
municipals. Caldrà, doncs, parlar-ne i
establir les prioritats amb el màxim
consens possible.
Seguim, doncs, fidels als nostres principis: sumar positivament i creure en la
possibilitat d'un govern municipal
basat en el consens, el diàleg, el
respecte i el treball en equip.
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Any 2009: triar bé o triar fàcil
A l'inici d'un nou projecte, d'una nova
situació, d'una nova activitat, el perill
no és el fet de poder fer-ho malament,
això te solucions. Si es produeix un
error, sempre ets a temps a rectificar i, a
la llarga, el projecte, amb més o menys
èxit, acostuma a seguir el seu curs. El
gran problema és trobar-se al davant
d'un nou repte, un nou càrrec, una nova
responsabilitat, i no saber per on
començar. En altres paraules, no saber
què fer, perquè quan et trobes en aquesta situació es poden provocar les més
impensables atzagaiades. Podríem dir
que en aquest moment és difícil triar
entre el que esta bé i el que és fàcil.
El que ens està succeint a Súria té molt
a veure amb el que acabem d'esmentar.
L'equip de govern i els tècnics que els
assessoren, tots plegats, ho tenen clar:
millor triar el que és fàcil.
- Petit Estel. Un cop s'assabenten que el
projecte no compleix les NNSS, en

comptes de modificar-lo, la seva
resposta: afanyem-nos a acabar-lo i ja
modificarem les NNSS.
- CAP (allò que mal comença mal
acaba). L'Alcalde té un interès
desmesurat per acceptar les condicions
del concurs de creditors, sense tenir en
compte que la seva decisió pot enfonsar una desena d'empreses surienques, i
evidentment "regalar" patrimoni
municipal, si ens basem en la informació donada per l'Alcalde en l'últim Ple.
- Camp de futbol. Tots estem contents;
però, on és el treball, les reunions, els
viatges a Barcelona... si a la fi qui
haurà de pagar el camp serà el poble
amb un cost mensual de 10.000 €
durant 8 anys? Quin treball s'ha fet? On
son les famoses subvencions?
- Caserna. No es respecten les línees de
façana del barri Santa Maria i es permeten les obres sense conèixer el projecte
de l'entorn, responsabilitat del propietari.
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Per aquestes i altres situacions viscudes
aquest any 2009, afirmem que tenim un
equip de govern (polítics) format per
persones poc preparades per prendre
decisions importants per al seu
municipi. Gent no preparada per portar
i discutir projectes, regidors que no
tenen una visió global del poble. Això
provoca que qualsevol posició que no
sigui la que ells defensen, és considerada com un atac personal, en comptes
d'una possible solució.
A CiU desitgem que el Sr. Batlle prengui nota i que, en aquest any 2010, les
accions de govern siguin molt més
encertades, més ben assessorades.
Resumint, que no es triï el camí fàcil,
sinó el que convingui més al municipi,
ja que, pel vist fins ara, el Sr. Julián
"cobra de Capità General i vol problemes de Sergent ras".
GRUP MUNICIPAL DE CIU

