
Juliol 2010

53

Serveis a les persones
per garantir la cohesió 

Súria reforça les polítiques socials
com a resposta a la crisi



Els ajuntaments són les institucions que 
noten més aviat les problemàtiques deri-
vades d’un entorn econòmic difícil com 
l’actual. També són els primers que han 
de donar resposta a situacions humanes i 
socials que sovint són molt angoixants. 
En temps de crisi, les polítiques socials 
adquireixen més protagonisme com a 
mitjà per garantir la cohesió, prevenir 
situacions de marginació i donar eines 
per a la reinserció laboral. Es tracta 
d’accions transversals que 
a l’Ajuntament de Súria 
s’articulen coordinada-
ment a través de les àrees 
de Serveis Socials i 
Desenvolupament Local, 
i de l’Escola Municipal 
de Formació d’Adults. 
L’Àrea de Serveis Socials 
ofereix suport i assessora-
ment en les qüestions re-
lacionades amb pro-
blemàtiques socials, Llei 
de dependència i tràmits 

sobre ajuts socials, infància, adolescència 
i gent gran. La crisi ha portat nous usua-
ris a Serveis Socials, sobretot persones en 
atur o amb ingressos baixos, que han 
esgotat el subsidi o amb recursos insufi-
cients. 
Durant l’any passat, l’àrea de Serveis 
Socials va fer més de 1.700 actuacions 
d’informació i orientació, xifra que va 
representar la part majoritària de la seva 
activitat. La gent gran i la família van ser, 

per aquest ordre, els àmbits de treball 
més freqüents. Una altra dada: a Súria hi 
ha 110 telealarmes per a persones grans.
En el cas de l’àrea de Desenvolupament 
Local, ha augmentat el nombre d’usuaris 
dels serveis de borsa de treball i assesso-
rament en la recerca d’ocupació. Aquestes 
prestacions es porten a terme a través 
d’entrevistes per detectar necessitats de 
formació i assessorar els usuaris en la 
recerca de feina. 

   A partir de les dades recolli-
des, es realitzen accions 
formatives i tasques 
d’intermediació entre 
empreses i persones 
aturades. Com en el cas de 
Serveis Socials, l’àrea de 
Desenvolupament Local 
ofereix assessorament en la 
tramitació de subvencions i 
ajuts sobre polítiques 
actives d’ocupació o suport 
a la implantació de noves 
tecnologies a les empreses. 
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Els serveis a les persones es reforcen per 
donar respostes a l’impacte de la crisi
La crisi ha portat totes les 
administracions a ajustar 
partides i replantejar els 
calendaris d’inversions, 
però també ha suposat 
problemes humans que 
requereixen actuacions 
ràpides. En aquest entorn 
difícil, les polítiques socials 
i els serveis d’atenció a les 
persones esdevenen més 
necessaris que mai per 
evitar un increment de les 
desigualtats a escala local

POLÍTIQUES SOCIALS PER GARANTIR LA COHESIÓ EN TEMPS DIFÍCILS

El nombre d’usuaris de Serveis Socials ha augmentat per la crisi
Els espais de serveis a les persones s'han incrementat gràcies a les obres de la Casa de la Vila



Participació en programes de formació
A través de l’àrea de Desenvolupament 
Local, l’Ajuntament ha participat en el 
programa del Fons Europeu d'Adaptació 
a la Globalització (FEAG), que ha permès 
realitzar diferents accions de formació i 
acompanyament a una cinquantena de 
persones afectades pel tancament de la 
fàbrica de Cal Jover. En els propers mesos 
també es desenvoluparà el programa 
Impuls-Treball, promogut per la 
Generalitat, que oferirà accions d’ocupació 
i formació a persones en atur que treba-
llaran en la millora de diferents equipa-
ments municipals.
L’Escola d’Adults (a la portada, imatge 
d’una classe) té l’objectiu de facilitar 
l’accés a l’ensenyament, adaptant l’oferta 
formativa a les necessitats dels alumnes, 
incloent-hi cursos d’alfabetització, 
neolectors, ampliació de coneixements o 
activitats per fomentar la integració cul-
tural. Durant el curs 2009-10, el centre va 
tenir prop d’un centenar d’alumnes, xifra 
que representa un increment del 12,22% 
sobre el curs anterior. El nombre d’alumnes 
nouvinguts es va reduir (-4%), mentre que 
els alumnes autòctons van representar el 
64% del total. De cara al curs vinent, 

L’àrea de Desenvolupament Local, a les noves dependències
Les accions de suport a les persones aturades continuaran en els propers mesos
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L’Ajuntament de Súria, amb la unanimitat dels 
sis grups municipals, ha aprovat un posicionament 
institucional en defensa de la voluntat d’autoafirmació 
i d’autogovern de Catalunya. Ha estat un acord 
adoptat en ple extraordinari, sumant-nos a l’allau 
d’accions que s’han esdevingut al país després de la 
recent sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut.

En moments de dificultats com els que vivim, ens 
cal la força de la unitat per a aconseguir avançar ni 
que sigui a velocitat diferent. A nivell de Catalunya 
serà bàsic buscar els denominadors comuns que ens 

permetin assolir els objectius que tenim com a poble. 
En l’escala local, la cultura de l’entesa també és un 
actiu imprescindible per a progressar.  

En aquesta edició de La Torre, veureu que l’acció 
de govern reforça la seva vocació de servei a les 
persones. Aquesta proximitat a la ciutadania i la 
suma positiva de voluntats, són dos fronts en què, 
tots, hem de seguir treballant.

          
  ANTONI JULIÁN I RIBERA

Alcalde de Súria

La força de l'acord

EDITORIAL

POLÍTIQUES SOCIALS PER GARANTIR LA COHESIÓ EN TEMPS DIFÍCILS

l’Escola es proposa potenciar els cursos 
de català i les activitats de participació.
La remodelació de la Casa de la Vila ha 
permès millorar les dependències de les 
àrees de Serveis Socials i  Desen-
volupament Local. També s’ha instal·lat 
un ascensor per accedir a l’Escola d’Adults, 
resolent els problemes d’accessibilitat que 
tenien les persones amb mobilitat reduïda 

o el trasllat de cotxets d’infants.
La crisi econòmica ha demostrat la 
vigència de les polítiques socials com a 
garantia de cohesió en temps molt com-
plicats. Però també ha posat de manifest 
la necessitat d’augmentar els recursos 
dels ajuntaments com a administració 
que ha de donar la primera resposta a 
aquestes difícils problemàtiques.
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POLÍTIQUES SOCIALS PER GARANTIR LA COHESIÓ EN TEMPS DIFÍCILS

La crisi ha posat a prova la capacitat de 
les administracions per respondre a 
problemes socials molt difícils. El segon 
tinent d’alcalde i regidor de Seguretat 
Ciutadana i Serveis Socials, Carlos 
Roigé, valora l’impacte d’aquesta situa-
ció per a l’Ajuntament de Súria.

- Com s’ha notat l’impacte de la crisi 
sobre l’activitat de l’àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament?
- Des del setembre de 2008 hi ha hagut 
un notable increment de les demandes 
d’assistència, sobretot per part de famí-
lies en situació precària i amb infants al 
seu càrrec. En molts casos es tracta de 
situacions d’urgència social que ens 
han portat a fer nous protocols 
d’actuació i, en la mesura del possible, 
a reforçar els professionals que se 
n’ocupen.

- És fàcil donar resposta a aquestes 
necessitats?
- És complicat perquè no tenim eines 
per resoldre molts dels problemes que 
ens arriben. En temps de crisi, els 
recursos són insuficients i cal analitzar 
totes les problemàtiques amb molta 
cura. Cal dir que la Diputació i la 
Generalitat han apostat per augmentar 
les partides de cobertura a les famílies.

- Hi ha motius per pensar que ja ha 
passat el pitjor de la crisi?
- Hem notat una petita davallada en les 
demandes d’assistència, però cal seguir 
amb la mateixa línia perquè les polí-
tiques socials encara són necessàries.

- Què ha suposat la Llei de dependèn-
cia per a l’àrea de Serveis Socials?
- Ha suposat més feina perquè s’ha 
generat una demanda tan important que 
les possibilitats de resposta dels ajunta-
ments han estat moltes vegades insufi-
cients.

- A més de Serveis Socials, la seva 
altra competència és Seguretat 
Ciutadana. És suficient la plantilla 
actual de la Policia Local?
- No. Amb dos agents per torn, caldria 
una ampliació de la plantilla fins a tret-
ze agents per garantir un servei de 24 
hores i 365 dies de l’any, seguint la 
mateixa proporció que tenen altres 
poblacions similars de la comarca.

- Recentment es va aprovar un nou 
quadre de sancions de trànsit. És 
inevitable endurir les multes per tal 
que les normes siguin respectades?
- Aquesta modificació és conseqüència 
de la nova Llei de Seguretat Viària, que 

deixa als ajuntaments la possibilitat de 
modificar el règim de sancions lleus. 
En el cas de Súria, el ple va acordar 
rebaixes del 10 al 50% en aquestes 
sancions lleus.

- Augmentar la sensibilització per la 
seguretat vial, passa sobretot per 
l’educació?
- Sí. Aquesta és una aposta clara de la 
regidoria. Cada any fem la Setmana de 
la Mobilitat, amb la col·laboració de 
Serveis Socials, Policia Local, Consell 
de la Gent Gran, centres educatius i 
entitats. Entre tots hem d’intentar sen-
sibilitzar els menors sobre la necessitat 
de respectar les normes de circulació.

Carlos Roigé, regidor de Seguretat Ciutadana i Serveis Socials▼

“Cal seguir amb la mateixa línia perquè les 
polítiques socials encara són necessàries”

Carlos Roigé creu que l’educació és clau per a la seguretat vial
La Setmana de la Mobilitat apropa les normes de circulació als infants de Súria
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La Casa de la Vila ha estrenat una nova 
retolació com a fase final de les obres que 
han permès modernitzar l’edifici consis-
torial per adaptar-lo a les necessitats de la 
Súria del segle XXI i oferir un millor 
servei als ciutadans i ciutadanes.
La presentació dels nous espais de la 
Casa de la Vila va obrir el programa de 
la Festa Major d’enguany, amb visites 
guiades i dues conferències del director 
de la Xarxa d’Arxius 
Municipals de la Diputació, 
Jaume Zamora, i de l’escriptor, 
historiador, polític i munici-
palista Antoni Dalmau. 
L’acte institucional va ser 
presidit per l’alcalde Antoni 
Julián i la subdelegada del 
Govern de l’Estat a Barcelona, 
Montserrat García. Els dife-
rents parlaments van posar de 
manifest la importància de la 

Casa de la Vila com a símbol de la 
democràcia municipal. Tots els actes 
van comptar amb actuacions dels alum-
nes i grups de l’Escola Municipal de 
Música. Durant la presentació de la 
remodelació també es va oferir una 
mostra de diferents objectes representa-
tius de la història de la Casa de la Vila.
La remodelació ha afectat totes les plan-
tes de l’edifici, que a partir d’ara tenen 

la següent distribució de serveis:
• Planta baixa: Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC), Policia Local, àrea de 
Serveis Socials i àrea de 
Desenvolupament Local.
• Primera planta: Alcaldia i 
Secretaria.
• Segona planta: àrea de Territori 
(Urbanisme) i àrea d'Economia (Hisenda).
• Tercera planta: Arxiu Municipal.

Una de les millores més desta-
cades és l’ascensor que 
garanteix l’accessibilitat a totes 
les plantes. També s’ha posat 
un projector i una pantalla al 
saló de sessions. La remode-
lació ha comportat una inver-
sió d’uns 872.320 euros, apor-
tats pel Fons Estatal d’Inversió 
Local (76,29%), la Diputació 
(23,10%) i l’Ajuntament 
(0,61%). 

NOUS ESPAIS PER OFERIR UN MILLOR SERVEI A TOTS ELS CIUTADANS

Les obres de remodelació han permès modernitzar els espais i la imatge de la Casa de la Vila
En el sentit de les agulles del rellotge, ascensor i primera planta, Oficina d’Atenció al Ciutadà, entrada al pati interior i Arxiu Municipal

Acte institucional de presentació de la remodelació

La Casa de la Vila presenta la seva nova imatge 
després de les obres que han posat l’edifici al dia



L’ampliació del cementiri municipal ja 
és una realitat, amb la construcció de 
216 nínxols nous i d’un espai per a 40 
urnes. Les obres han permès habilitar 
una nova entrada, instal·lar nous par-
terres, urbanitzar la zona d’aparcament 
proper al carrer del Roser i ampliar el 
tram comprès entre aquest carrer i la 
carretera de Sant Salvador.
Gràcies a l’ampliació, la capacitat del 
recinte s’ha adaptat a les necessitats 
previstes a mitjà i llarg termini. El pres-
supost de les obres ha estat d’uns 

766.787 euros, procedents del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(52,87%), Diputació (42,12%) i 
Ajuntament de Súria (5%).
L’ampliació ha estat realitzada en ter-
renys cedits per Iberpotash. Les obres 
corresponen a la primera fase, que es 
completaria amb la construcció d’altres 
240 nínxols quan això sigui necessari. 
Les obres han anat a càrrec d’una unió 
temporal d’empreses formada per 
Construccions Peñarroya SA i 
Excavacions Egara SL. 
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EQUIPAMENTS PREPARATS PER A LES NECESSITATS DELS PROPERS ANYS

El final de les obres d’ampliació 
ha coincidit amb l’aprovació de 
la nova ordenança fiscal del 
cementiri i amb un canvi en la 
concessió del servei de gestió 
d’aquest equipament. Les taxes 
fixades per l’assignació dels 
nous nínxols oscil·len entre 
2.000 i 1.600 euros. La 
sol·licitud dels nínxols o dels 
nous columbaris es pot fer a 
través d’una instància genèrica 
que es pot demanar personal-
ment a les oficines de 
l’Ajuntament o que es pot des-
carregar des de la web munici-
pal (www.suria.cat). Pel que fa 
a la gestió d’aquest equipa-
ment, el ple municipal va adju-
dicar-la per unanimitat a 
Inversiones Funerarias Reunidas 
SL (grup Mémora). La nova 
empresa adjudicatària s’ha 
compromès a efectuar-hi dife-
rents actuacions de millora i 
manteniment, a més d’oferir 
serveis complementaris per als 
usuaris.

El ple aprova 
l'ordenança dels 
nous nínxols

Es completen les obres d’ampliació
realitzades al cementiri municipal

El ple municipal va adjudicar el passat 
29 d’abril les obres de recuperació 
ciutadana del riu Cardener, arranja-
ment per a la sostenibilitat del Pla de 
la Font, i substitució de la tanca 
perimetral de l’escola Francesc Macià. 
Els tres projectes seran finançats pel 
nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat.
El projecte de recuperació del riu per-
metrà ampliar la vorera del carrer 
d’Àngel Guimerà, amb una zona de 

voladís pel costat del riu. També seran 
renovades les baranes de la palanca de 
la Fàbrica Vella i s’arranjarà el passeig 
per a vianants al marge dret del riu.
El projecte del Pla de la Font farà pos-
sible l’adaptació tecnològica de la font 
i millorarà l’entorn de la plaça. Entr e 
les actuacions previstes figuren la 
subs titució del paviment, atès el seu 
grau actual de deteriorament, i 
l’enderrocament de la pèrgola poste-
rior de la font.

Millores a l’entorn del riu i a la plaça de Sant Joan

Vorera del carrer d’Àngel Guimerà

La capacitat del recinte s’ha adaptat a les previsions futures
Les obres han servit per millorar les condicions d’accés al recinte
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MÉS BENESTAR I QUALITAT DE VIDA PER ALS BARRIS DE SÚRIA 

Una cinquantena d’arbres van ser plan-
tats al llarg de l’avinguda de Santa 
Bàrbara, en substitució dels que van ser 
tallats l’any passat durant les obres de 
pavimentació d’aquesta via. L’antiguitat 
i l’estat sanitari dels arbres antics no feia 
possible la seva conservació ni el trans-
plantament. La majoria d’escocells dis-
posa ara d’anella de reg per goteig, amb 
l’objectiu d’optimitzar el sistema de 
distribució d’aigua i reduir-ne el nivell 
de consum.

Nous arbres a 
l’avinguda de 
Santa Bàrbara  

El barri dels Joncarets va 
estrenar el passat 6 de 
maig un Espai Lúdic i de 
Salut per millorar les 
condicions físiques dels 
seus usuaris, especialment 
la gent gran, i promoure 
les relacions entre les per-
sones. L’alcalde Antoni 
Julián i la diputada 
d’Infraestructures de la 
Diputació de Barcelona, 
Anna Hernández, van pre-
sidir l’acte inaugural.
El nou Espai Lúdic i de 
Salut consta de quinze ele-
ments per a la pràctica 
d’exercicis suaus. Tot i 
adreçar-se especialment a la gent gran, 
l’equipament també pot ser utilitzat per 
persones de totes les edats que visquin a 
qualsevol barri de la vila.
Durant la inauguració, Anna Hernández 
va remarcar que l’Espai Lúdic i de Salut 
es proposa afavorir “una activitat inte-
gradora i de relació” entre les persones 
usuàries. Per la seva banda, l’alcalde de 
Súria es va congratular per la instal·lació 
del nou equipament a la vila, i va convi-

dar la gent gran a prendre part en les 
activitats i els òrgans de participació 
ciutadana, com el Consell de la Gent 
Gran.
Durant la inauguració es va desenvolu-
par una sessió pràctica sobre les possi-
bilitats d’ús de l’Espai Lúdic i de Salut, 
amb la participació d’una fisioterapeuta. 
En l’acte també va intervenir el president 
de l’associació de veïns, Federico 
Serrano.

El barri dels Joncarets estrena 
un Espai Lúdic i de Salut

Més d’un centenar de persones van prendre part en el 
procés participatiu impulsat per l’Ajuntament per definir 
els usos de la futura illa del barri de Sant Jaume. Les 
activitats participatives es van desenvolupar durant el 
primer trimestre de 2010, i van consistir en tallers, una 
enquesta i l’obertura d’un espai a la xarxa social Facebook. 
Els resultats no eren vinculants, però es tindran en compte 
per definir el projecte d’urbanització del nou espai públic 
que s’obrirà al barri amb l’enderrocament d’una illa 
d’edificis que es troba en un estat molt precari. En el 
procés hi han participat persones de totes les edats, en la 
seva majoria veïns i veïnes del barri. 

La ciutadania proposa els usos de l'illa de Sant Jaume

L’illa de cases afectada pel projecte (centre de la foto)

El ple municipal va aprovar inicialment 
la delimitació de la trama urbana con-
solidada (TUC). Es tracta d’una figura 
legal obligatòria per als municipis de 
més de 5.000 habitants, per tal de regu-
lar la implantació d’equipaments co-
mercials. La TUC de Súria està formada 
pel centre de la vila, Salipota, Els 
Rastells, Joncarets, Santa Maria, Poble 
Vell, Sant Jaume, Cal Trist i Fusteret. 
L’aprovació definitiva correspon a la 
direcció general d’Urbanisme.

El ple defineix
la trama urbana 
de Súria

Demostració de l’ús del nou Espai Lúdic
L'equipament és de lliure accés a les persones de la vila
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EDUCAR EN EL CIVISME I AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES

L’Ajuntament ha incorporat una tèc-
nica de Joventut per tal de gestionar 
serveis i impulsar els projectes 
municipals adreçats a aquest 
col·lectiu social. L’objectiu és aten-
dre la diversitat dels sectors juvenils 
de la vila, facilitant un treball trans-
versal entre les diferents àrees i 
equipaments municipals.
L’àrea de Joventut es proposa revi-
talitzar el punt d’informació juvenil 
de Súria, així com realitzar un procés 

participatiu sobre el nou projecte de 
gestió del Casal Casino. També s’ha 
iniciat l’elaboració d’un nou pla 
d’actuació de joventut que servirà de 
base a les iniciatives que es portin a 
terme des de l’Ajuntament en aquest 
àmbit. 
Una altra de les línies de treball ini-
ciades es basa en contactes amb 
diferents agents socials, polítics i 
tècnics per definir les necessitats del 
col·lectiu de joves.

L’àrea de Joventut rep un impuls per 
obrir noves línies de treball

Centenars d’escolars suriencs participen en 
les activitats de la Setmana de la Mobilitat

El centre urbà es va convertir en un circuit d’educació viària
La iniciativa es proposava apropar els escolars a les condicions reals del trànsit

El centre de Súria es va convertir en un 
circuit d’educació viària per a escolars 
durant la Setmana de la Mobilitat Segura i 
Sostenible, organitzada per l’Ajuntament. 
Més de 300 alumnes van participar en 
aquesta activitat, que va comptar amb la 
col•laboració dels centres escolars i volia 
apropar els escolars a les condicions reals 
del trànsit rodat.
Agents de la Policia Local, membres del 
Consell de la Gent Gran i alguns escolars 

es van encarregar de fer complir la senya-
lització del circuit urbà. Al mateix temps, 
la plaça de Sant Joan va acollir una gim-
cana sobre seguretat viària.
La Setmana es va iniciar amb una nova 
edició de l’acció ‘A l’Escola hi vaig a 
peu’, que també va tenir la participació del 
Consell de la Gent Gran. El programa va 
acabar amb una caminada per la zona del 
Samuntà, amb la col·laboració del Centre 
Excursionista de Súria. 

El ple municipal va aprovar per una-
nimitat el reglament d’utilització de les 
instal·lacions de Ca l’Agut. El regla-
ment defineix les condicions d’ús, els 
mecanismes per sol·licitar-lo i les 
responsabilitats en cas de desperfectes. 
També obliga els organitzadors d’actes 
a respectar en tot moment el descans 
dels veïns. Les naus podran ser utilit-
zades per entitats, associacions o empre-
ses per desenvolupar activitats socials, i 
sempre sense ànim de lucre.

Un reglament
regula l’ús
de Ca l’Agut

Una quinzena de persones de la Policia 
Local, la brigada municipal i el servei 
de neteja van treballar per garantir 
l’accessibilitat dels carrers després de la 
nevada del 8 de març. L’actuació va 
comptar amb el suport de quatre 
màquines netejadores, una arrossega-
dora, una escampadora i dos camions 
amb sal. La Policia Local va atendre 
unes 150 trucades relacionades amb els 
efectes de la neu, que va provocar dife-
rents caigudes d’arbres sense danys 
personals.

Desplegament dels 
serveis municipals 
per la nevada

L’Ajuntament ha participat en la cam-
panya promoguda des del govern cen-
tral per evitar l’exclusió social en el 
procés d’implantació de la televisió 
digital terrestre (TDT). La campanya 
consistia en facilitar sintonitzadors de 
TDT a les persones amb discapacitat 
alta, a gent gran amb dependència o que 
viu sola. El termini de sol·licitud va 
acabar el passat 30 de juny. Des de 
l’abril passat, totes les cadenes de tele-
visió emeten en senyals digitals.

Campanya per 
evitar l’exclusió 
social en la TDT
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ I LLEURE PER A TOTES LES EDATS

L’Ajuntament de Súria ha adquirit 
unes 260 cadires i 50 taules per a la 
celebració de festes i activitats. El 
nou equipament ha estat estrenat en 
diferents actes de la Festa Major. 
L’adquisició ha estat realitzada grà-
cies a l’ajustament pressupostari 
aplicat enguany en l’organització 
de la Festa Major, i millorarà les 
condicions de celebració d’actes al 
carrer.

Millora 
l’equipament
per a les festes 

Uns 200 escolars han participat en la 
19ª Setmana Jove de l’Esport, orga-
nitzada per l’Ajuntament amb la col-                                    
laboració de les escoles, Societat 
Atlètica de Súria (SAS), Centre 
d’Esports Súria, Club d’Escacs Súria 
i la Diputació de Barcelona. El 6 de 
maig també es va fer la 16a Jornada 
d’Atletisme Mini Indor, amb uns cent 
alumnes.

Nova edició de
la Setmana Jove 
de l’Esport

El programa anual 
d’activitats per a infants 
‘El Juliol tot ho vol’ va 
començar el passat 1 de 
juliol amb 191 inscrip-
cions. Les activitats pre-
vistes es desenvolu-
paran fins a final 
d’aquest mes, pensades 
per omplir el lleure es-
tiuenc dels infants amb 
diferents propostes 
lúdiques, esportives i 
escolars.
‘El Juliol tot ho vol’ és 
una iniciativa de 
l’Ajuntament de Súria, 
adreçada a nens i nenes 
de 4 a 12 anys. Enguany, 
la direcció de les activi-
tats torna a ser a càrrec de la Societat 
Atlètica de Súria (SAS) per tercer any 
consecutiu. En el desenvolupament 
d’algunes de les activitats programades, 
que inclouen sortides per Súria i el seu 
entorn, també hi participen el Consell de 
la Gent Gran i la Comunitat de Regants.
Les activitats són supervisades per pro-

fessors, entrenadors titulats i monitors 
homologats. Tret de les sortides esmentades, 
‘El Juliol tot ho vol’ es porta a terme bàsica-
ment a les instal·lacions del pavelló d’esports, 
les piscines municipals, les pistes de 
l’Escorxador i el parc municipal El Casino. 
L’organització del programa compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona.

‘El Juliol tot ho vol’ porta propostes 
lúdiques, esportives i formatives

El programa s'allargarà fins al 30 de juliol
La direcció de les activitats torna a ser a càrrec de la SAS

Compartir la riquesa cultural

Més de cent persones van participar en el tercer 
Berenar Intercultural organitzat per l’Escola Municipal 
d’Adults. Els alumnes van preparar plats dels seus 
llocs d’orígen com a via d’apropament cultural. 

La igualtat, objectiu de tothom

Un ampli programa d’actes va acompanyar la celebració 
del Dia Internacional de la Dona a Súria, que es va iniciar 
amb la lectura d’un manifest i una caminada a Sant 
Salvador. A la imatge, foto de grup dels participants.
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AVANÇANT CAP A LA INTEGRACIÓ SOCIAL I EL CONEIXEMENT

La consellera d’Acció Social va presidir l'acte d'inauguració
Capdevila signa al Llibre d’Honor de Súria entre l’alcalde i el president d’Ampans

La consellera d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat, Carme Capdevila, va 
presidir la inauguració de la nova llar-
residència La Colònia, impulsada per 
Ampans a l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil. 
Capdevila va dir que el centre compta amb 
“un emplaçament magnífic”, i va agrair a 
l’Ajuntament “el seu compromís cap a les 
persones amb discapacitat”. Durant l’acte, 

l’alcalde Antoni Julián va manifestar que 
l’equipament ajudarà Súria a “assolir 
l’excel·lència” en l’atenció a les persones 
amb discapacitat psíquica.
El president d’Ampans, Domènec 
Casasayas, va agrair el suport de la 
Generalitat, l’Ajuntament, veïnat i entitats. 
L’alcalde també va elogiar la col·laboració 
dels veïns i veïnes del barri de Santa 
Maria, que va definir com “integrador”.

Les famílies amb infants de 0 a 3 
anys podran demanar ajuts per reduir 
la quota d’escolarització i el servei de 
menjador de la llar d’infants Petit 
Estel, de titularitat municipal. El ter-
mini de sol·licituds acabarà el 23 
d’agost. Posteriorment s’obrirà un 
nou termini per a noves matricula-
cions. Els interessats s’hauran 
d’adreçar a l’àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament.

Ajuts familiars
de la llar d’infants 
Petit Estel

L’alcalde Antoni Julián ha signat un 
conveni de préstec amb Caixa 
Catalunya, els interessos del qual 
seran subvencionats per la Diputació. 
El préstec s’emmarca dins del 
Programa de Crèdit Local, adreçat 
als ajuntaments per tal que accedei-
xin a crèdits a baix interès per fer 
inversions municipals. Altres munici-
pis participants són Gavà, Montmeló 
i Sant Feliu de Llobregat.

Súria s’acull
al Programa
de Crèdit Local 

Comença el programa Municipi Lector

L’inici del programa Municipi Lector va omplir el saló 
de sessions de l’Ajuntament, en un acte protagonitzat 
per la lectura i la música. El programa pretén fomentar 
el gust per la lectura, amb diferents activitats.

Importants troballes a les Guixeres 

La sisena Campanya d’Excavació Arqueològica, pro-
moguda per l’Ajuntament, ha tret a la llum importants 
elements de l’antiga església de Sant Pere del Puig. 
Estudiants de l’institut Mig-Món hi han participat.

Ampans inaugura la llar-residència de 
l’antiga caserna del barri de Santa Maria



El disseny i el contingut 
del web municipal han 
estat totalment renovats 
per apropar més 
l’Ajuntament als ciuta-
dans i ciutadanes de 
Súria, a més de potenciar 
la promoció exterior de 
la vila. Aquesta reno-
vació ha comptat amb el 
suport de la Diputació de 
Barcelona i del Consorci 
per l’Administració 
Oberta de Catalunya. 
Gràcies a aquesta moder-
nització, el web munici-
pal (www.suria.cat) està 
preparat per a la trami-
tació electrònica i inclou informació 
sobre diferents tràmits i models de 
sol·licituds. També s’ha incrementat la 
qualitat i quantitat d’informació amb 
dades sobre la vila, normatives munici-
pals, tauler d’anuncis i perfil del con-
tractant, entre d’altres apartats. Després 
d’aquesta renovació, l’objectiu és incre-
mentar-ne progressivament els contin-
guts gràfics i escrits.
El disseny del web municipal es mante-
nia pràcticament sense canvis des de la 
seva posada en marxa. La renovació 
realitzada enguany segueix les directri-
us de la Web Accessibility Initiative 

(WAI), que defineix uns estàndars inter-
nacionals en la creació de continguts 
web que siguin accessibles a tothom.
El web s’estructura en els següents 
apartats: Ajuntament, Atenció al ciutadà, 
Municipi, Súria al teu abast i Actualitat. 
En aquest darrer s’inclouen notícies i 
una àmplia agenda d’actes que 
s’actualitza de forma permanent. En 
aquest sentit, el web municipal també 
es proposa contribuir a la difusió de les 
activitats de les entitats surienques, 
complementant la tramesa d’una agen-
da setmanal d’actes que l’Ajuntament 
ja fa arribar actualment als mitjans su-
riencs i comarcals. 
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La Biblioteca de Súria celebra en-
guany el seu 60è aniversari. Amb 
aquest motiu, es va convidar els usua-
ris a participar en un recull commemo-
ratiu de poemes originals. El maig 
passat es va complir el primer aniver-
sari del bloc de la Biblioteca, que s’ha 
consolidat com una bona eina de 
comunicació sobre les seves activitats.

La Biblioteca de 
Súria celebra el 
60è aniversari

NOVES EINES PER A LA COMUNICACIÓ I LA CULTURA

El web municipal es renova per 
apropar l’Ajuntament a la ciutadania

El web ofereix més informació sobre la vila
Permet la tramitació electrònica i és més accessible

L’Escola Municipal de Música va 
celebrar al Petit Auditori una nova 
edició del seu cicle de concerts entre 
febrer i juny passats, amb la presèn-
cia de destacats intèrprets. El cicle 
és una de les iniciatives que l’Escola 
de Música desenvolupa per comple-
mentar l’activitat docent.

Nou cicle
de concerts de 
l’Escola de Música

Unes 250 persones van assistir a la presentació del llibre 
‘Salipota, Súria. El barri que va néixer dues vegades’, 
publicat per l’Institut Català del Sòl. La publicació ha 
comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament i de 
l’associació de veïns de Salipota, coincidint amb el 50è 
aniversari del Grup Sant Sebastià. L’autor és el perio-
dista surienc Roger Hernández. El tiratge ha estat de 
1.500 exemplars, una part dels quals ha estat distribuïda 
de forma gratuïta a veïns i veïnes del Grup Sant Sebastià, 
col·laboradors i socis de l’associació, entre d’altres.

Un llibre recull la història del barri 
de Salipota amb dades inèdites

La presentació del llibre va omplir l’església de Salipota

Logotip de l’aniversari de la Biblioteca
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La festa ofereix moments per gaudir i retrobar-se

Les Caramelles  i la Festa Major han estat moments destacats del calendari festiu surienc 
d’enguany. A dalt, imatge de les Caramelles. A sota, de dalt a baix i d’esquerra a dreta, imatge de 
l’espectacle de proclamació de la pubilla i l’hereu, comparsa de Carnestoltes, els poetes Joan 
Margarit i Josep Maria Rodríguez en un acte de les festes de Sant Sebastià i trobada gegantera.
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Continuar avançant, malgrat la crisi

Aquest 2010 ens ve marcat per la crisi 
que està afectant tots els àmbits de la 
societat, i que té el seu impacte més 
dolorós en la pèrdua de llocs de treball. 
Des de les institucions hem de dedicar 
els nostres millors esforços a reduir les 
conseqüències negatives d’aquesta 
situació, mitjançant polítiques que 
garanteixin la cohesió social i donin 
suport als més desfavorits. En temps 
difícils com els actuals, el treball 
municipal ha de ser més intens que 
mai, encara que els ajuntaments també 
notin els efectes de la crisi per la reduc-
ció general d’ingressos. És necessari 
replantejar-se objectius i optimitzar 
recursos, i això ho té molt clar l’equip 
de govern municipal.
Per això hem hagut d’ajustar les partides 
destinades a festes locals i a despeses 

que, en aquest moment, cal considerar 
com a menys necessàries i urgents. 
Malgrat això, els fons que el Govern 
espanyol ha destinat als municipis han 
fet i faran possible la realització d’obres 
que Súria necessita. L’any passat, el 
Fons Estatal d’Inversió Local va per-
metre remodelar a fons la Casa de la 
Vila, ampliar la plaça de Sant Joan, 
arranjar l’avinguda de Santa Bàrbara i 
millorar l’accés al barri de Salipota.
Aquest any, gràcies al nou Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat, 
farem realitat tres importants projectes: 
l’arranjament del Pla de la Font, 
l’adequació de l’entorn del riu Cardener 
i la substitució de la tanca perimetral de 
l’escola Francesc Macià. A més de mi-
llorar espais i serveis, aquests projectes 
donaran feina a treballadors i ajudaran 

a incrementar la taxa d’activitat de 
Súria i de la comarca. 
Però, més que les obres, l’objectiu pri-
mordial han de ser les persones, i espe-
cialment els més afectats per la crisi. 
L’equip que forma la plantilla de 
l’Ajuntament ha demostrat la seva 
capacitat de resposta a les noves neces-
sitats del moment actual, i l’àrea de 
Joventut ha estat reforçada per apropar-
se a les inquietuds d’un sector que ha 
notat la crisi amb més intensitat. És 
important seguir comptant amb la par-
ticipació de tothom i amb una aposta 
decidida pels joves per tal d’avançar 
com a poble modern, engrescat,  moti-
vat i actiu.
Bon estiu i bones vacances.

  GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Millorant serveis

La major satisfacció que pot tenir un 
Grup Municipal que forma part de 
l’equip de govern és poder anunciar a 
cada nou butlletí noves obres  ja aca-
bades i d’altres que properament es 
posaran en marxa. Quan surti aquest 
butlletí ja s’haurà inaugurat la remode-
lació de l’Ajuntament, i l’ampliació i 
millores del cementiri també serà una 
realitat; fins i tot la part nova ja està en 
funcionament. Malgrat la crisi, conti-
nuaran les millores, fruit de l’esforç 
col·lectiu d’un equip de govern que no 
escatima esforços per tal que Súria 
sigui cada dia més confortable.
Seguint aquesta línia, ens agradaria 
anunciar en el proper número de La 
Torre les millores de la Plaça Sant 

Joan, el projecte del riu, la tanca del 
col·legi Francesc Macià i d’altres obres 
que, sense ser tan grans, també tenen la 
seva importància.
La severitat amb què ens està afectant 
la crisi econòmica ens obliga a fer 
equilibris per continuar donant els 
màxims serveis possibles amb una 
important reducció pressupostària. Tot 
i comptar amb un excel·lent regidor 
d’Hisenda, la veritat és que, de mira-
cles, no en podem fer. Per aquest 
motiu, des de la regidoria de Festes 
demanem comprensió a l’hora de fer 
una valoració de la Festa Major, doncs 
s’ha intentat fer una festa digna tot i la 
limitació de recursos, i alhora suportant 
un 2% més d’IVA. També cal dir que la 

Comissió de Festes, encapçalada per 
un regidor del GPS, ha considerat 
oportú reduir despeses i destinar part 
de l’estalvi a la compra de taules i 
cadires, que en definitiva estaran al 
servei del poble.
Demanem, doncs, que els ciutadans i 
ciutadanes sàpiguen valorar l’esforç  
que suposa mantenir i millorar el 
serveis que ofereix la nostra vila en 
temps de crisi. El GPS és conscient que 
tot és millorable, però per ganes no 
quedarem.
Us desitgem que tingueu unes molt 
bones vacances.

  GRUP MUNICIPAL DEL GPS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...
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Correm-hi tots!
Entrem en etapa de recessió, les arques 
de les administracions públiques estan 
en números vermells i ara sembla que 
tothom comença a entendre que els 
recursos són limitats i ara toca el cor-
rem-hi tots! 
L’Ajuntament de Súria ha passat de 
tenir 41 persones contractades el 2005 
a 65 persones el 2010, amb una despesa 
de personal de 2.090.528 € que suposa 
el 33 % del pressupost total. En sis 
anys s’ha contractat una mitjana de 
gairebé cinc persones per any. La 
proporció de contractació no ha estat 
proporcional al creixement de la 
població, amb 275 persones més. Una 
partida que hipoteca excessivament les 
arques de l’Ajuntament.
Aquest 2010 ens portarà, per fi, 

l’estrena del nou CAP i també -espe-
rem- la resposta a moltes de les incòg-
nites que han quedat damunt la taula, 
sense resposta per part del grup de go-
vern.
Estem a la recta final de la legislatura, 
nosaltres hem estat molt crítics amb 
l’acció de govern, sobretot en totes les 
obres que s’han portat a terme a la nos-
tra vila, com l’ampliació de l’escola 
bressol, amb una falta d’estètica con-
siderable; l’ascensor de la Casa de la 
Vila, que ha trencat tota l’harmonia del 
pati interior; l’ampliació del Cementiri, 
massa disgregada en relació  al cemen-
tiri antic;  la balconada radioactiva del 
Casinet, poc respectuosa des del nostre 
punt de vista amb l’entorn del Poble 
Vell; l’excessiva inversió a la Plaça 

Sant Joan.
La nostra oposició sempre ha estat 
cons tructiva, aprovant el 90% dels 
dictàmens presentats pel grup de go-
vern, i aportant -sempre- en totes les 
nostres crítiques, projectes i idees alter-
natives, que  gairebé sempre han estat 
desoïdes. 
Ens sorprèn que el programa de Festa 
Major no hagi fet ressò dels concerts 
que s’han portat a terme al Casino, 
organitzat pel jovent, i que han durat 
tres dies. Potser el Casino és un altre 
poble, o els regidors de Festes i el de 
Joventut no es parlen. Ves a saber!  
Bones vacances i que hagueu tingut 
una bona Festa Major!

GRUP MUNICIPAL DEL GIS

Aposta per la joventut
En el darrer número de La Torre vam 
dir que una de les prioritats per al 
Grup Municipal d’Esquerra per a 
aquest any 2010 seria la millora de 
les polítiques juvenils del municipi, 
ja que creiem que és una assignatura 
pendent des de fa força temps. En 
això estem; sabem que és una tasca 
complicada a causa de la diversitat 
dels sectors juvenils del poble, però 
al mateix temps és un col·lectiu 
emprenedor i amb ganes de treballar, 
i amb el seu ajut podrem fer una 
bona feina. 
El primer pas ha estat la contractació 
d’una tècnica de Joventut perquè ens 
assessori i gestioni els projectes 

adreçats als joves. Ja hem començat 
a mantenir reunions amb els dife-
rents col·lectius de joves, i la nostra 
intenció és arribar al màxim de jovent 
del poble per tal de copsar les seves 
necessitats i inquietuds. Esperem, 
doncs, que amb la nostra predis-
posició i el suport dels joves podrem 
dur a bon terme conjuntament aques-
ta tasca. 
En esports, un altre objectiu era que 
les noves instal·lacions del camp de 
futbol tinguessin un màxim aprofita-
ment per a diferents esdeveniments 
esportius. Aquest any s’hi han pogut 
celebrar els partits de futbol de la 
Setmana Jove de l’Esport, fent servir 

el camp de futbol-7, en lloc de fer-ho 
a les pistes de l’escorxador, com fins 
ara. També s’hi ha organitzat per pri-
mera vegada el I Campus de Futbol 
Vila de Súria, adreçat als més menuts, 
amb èxit de participació. I també és 
previst d’organitzar un Campionat de 
Futbol-7 per als més grans.
En aquests tres anys s’ha fet molta 
feina i ja podem veure el fruit del 
treball, però el Grup Municipal 
d’Esquerra no ens conformem amb 
això i continuarem treballant com ho 
hem fet fins ara.
Bon estiu i bones vacances! 

GRUP MUNICIPAL D’ERC

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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Fa tres anys que un grup de gent vam 
decidir que a la política municipal su-
rienca li calia un aire nou, una nova 
visió i una nova manera de fer, basada 
en la coherència, el sentit comú, el 
diàleg, la participació i una actitud 
positiva. Cap dels que formàvem la 
llista tenia experiència “política”, però 
ens vam presentar carregats d’il·lusió i 
amb ganes de treballar. Naixia 
l’alternativa independent per a Súria i, 
gràcies a la confiança d’uns quants 
suriencs, aconseguíem entrar a formar 
part del consistori municipal.
La primera tasca que calia fer era la 
d’apropar la política municipal als su-
riencs i les surienques, així va ser com 
vam decidir de crear un bloc (www.
espai-ais.blogspot.com) com a plata-
forma d’opinió i contacte entre l’aiS i 

tothom qui volgués utilitzar-lo. 
Actualment, el registre del bloc supera 
les 10.200 visites, cosa que demostra 
com era de necessari un espai d’aquesta 
mena. A més del fet novedós, aquest 
bloc, així com la nostra actuació, s’ha 
caracteritzat pel respecte envers els 
altres i per una actitud que creu que la 
suma és millor que la divisió.
Aquest convenciment que tenim ens fa 
difícil d’entendre les darreres actuacions 
d’alguns membres de l’equip de govern 
municipal que amb la seva prepotència 
han faltat al respecte a entitats i a per-
sones; no cal recordar el xou per a 
l’elecció de la Pubilla i l’Hereu o alguna 
reunió amb la comissió de Caramelles. 
Tampoc entenem que un equip de go-
vern que ha endegat un procés de par-
ticipació ciutadana, negui la participació 

als representants dels grups municipals. 
No ens cansarem de dir-ho: la pluralitat 
d’opinions, els punts de vista diferents, 
el diàleg i el consens és tot allò que 
enriqueix i garanteix l’èxit de qualsevol 
actuació.
Malgrat els entrebancs, l’alternativa 
independent per a Súria segueix man-
tenint aquella il·lusió inicial i aquelles 
ganes de treballar; fruit d’això ha estat la 
signatura del programa “Súria Municipi 
Lector”, una iniciativa de l’aiS que, amb 
el suport de mestres, Ampes, biblioteca 
i Consistori municipal, pretén acon-
seguir el foment de la lectura.
Per acabar, desitjar-vos que gaudiu de 
l’estiu i que hagueu gaudit de la Festa 
Major.

  GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Il·lusió i treball
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En aquesta secció es publiquen els articles que els grups municipals que integren l’Ajuntament fan arribar a la redacció del 
butlletí  d'informació municipal La Torre. En aquesta ocasió, no s'ha rebut cap escrit del grup municipal de CiU.




