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El dinamisme cultural enforteix Súria
La unió d’esforços fa possible un salt de qualitat

LA CULTURA, UN ELEMENT CLAU DE COHESIÓ I CREIXEMENT SOCIAL

Súria creix en dinamisme cultural i projecció
exterior gràcies a l'esforç col·lectiu

Parlar del dinamisme associatiu de
Súria no és un tòpic, sinó una realitat
que es demostra fent un cop d’ull a
l’extensa relació d’entitats locals i a les
activitats que omplen el calendari al
llarg de l’any, més enllà de celebracions emblemàtiques com les
Caramelles o la mateixa Fira Medieval
d’Oficis.
L’Ajuntament de Súria ha volgut contribuir a aquesta riquesa cultural a
través de l’organització d’actes públics
i exposicions que ofereixin un component important d’interès i qualitat. Una
part destacada d’aquesta activitat cultural ha tingut els objectius de revitalitzar celebracions tradicionals, com la
festa de sant Sebastià, o potenciar
valors culturals locals, com el cicle
‘Per sant Jordi, llibres de casa’.
Al llarg dels seus trenta anys d’activitat,
l’Escola Municipal de Música també
s’ha consolidat com un destacat agent
de dinamització cultural. En els darrers
cursos, el centre ha diversificat la seva
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Els recents èxits de ‘Pell
de Poble’ i de la 9ª Fira
Medieval d’Oficis han
estat dos nous exemples
de la vitalitat associativa i
cultural de Súria, que està
sustentada en una llarga
tradició. Al mateix temps,
han mostrat la capacitat
de les entitats locals per
col·laborar en projectes
que tenen un alt nivell de
qualitat i una indubtable
projecció exterior

‘Pell de Poble’ ha estat un èxit teatral sense precedents
Les set representacions de l’espectacle van omplir la Plaça Major del Poble Vell

oferta formativa i ha potenciat la creació de grups instrumentals i corals
d’estils diversos, formats pel seu propi
alumnat.
Al marge d’actuacions directes en el
món cultural, les administracions disposen d’altres instruments per donar
suport a les entitats locals, sempre des
del màxim respecte a la seva autonomia de funcionament. Un exemple clar
és la política de subvencions, que ha
d’estar basada en criteris de transparència i equitat, i que lògicament es veu
condicionada pels recursos disponibles.
En el cas de Súria, el ple municipal del
passat 28 d’octubre va aprovar
l’atorgament de 15.515 euros en subvencions a trenta-vuit entitats locals,
xifra que representa un increment del
3,87% sobre el volum de subvencions
atorgades el 2009.
Nou model d'equipaments culturals
L’Ajuntament també té la responsabilitat de vetllar pel manteniment i bon ús
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dels equipaments culturals públics. La
millora d’aquests espais s’ha de convertir en una de les prioritats de l’acció
de govern municipal per als propers
anys, després de la modernització
d’altres equipaments de caràcter institucional, sanitari o esportiu.
L’any 2002 va ser presentat públicament un ambiciós projecte per construir un centre cultural sobre els terrenys del desaparegut cinema Califòrnia,
amb una inversió prevista de 3.607.895
euros. L’edifici acolliria una Sala
Polivalent i una Biblioteca per tal de
donar resposta a les necessitats existents en aquests dos àmbits. El projecte
es basava en un estudi previ que la
Diputació de Barcelona havia elaborat
el 1999 sobre la dotació d’equipaments
culturals a la vila.
Tot i les gestions fetes per al seu desenvolupament, el projecte no ha avançat
al ritme desitjat per raons econòmiques
i urbanístiques. Davant d’aquestes dificultats, diferents espais han estat utilitzats per a la celebració d’actes
col·lectius, com la nau de Ca l’Agut, el

pavelló d’esports i equipaments de titularitat privada. Nous espais culturals, com
la sala de Cal Balaguer del Porxo i el Petit
Auditori de l’Escola de Música acullen
habitualment altres actes de petit format.
També s’ha millorat la dotació tècnica i
l’accessibilitat de diferents espais municipals, com el saló de sessions de la Casa de
la Vila i l’edifici escolar del carrer d’Ernest
Solvay.
Cobrir les noves demandes
L’ús d’aquests espais no significa que
les necessitats de Súria hagin estat plenament satisfetes en l’àmbit dels equipaments culturals. Malgrat això, es fa
necessària una revisió de l’antic projecte, a causa del nou entorn econòmic i
dels canvis que s’han produït en el món
associatiu i cultural, donant lloc a noves
demandes que obliguen a replantejar
models tradicionals.
En aquest sentit, la necessària ampliació de la Biblioteca ha de tenir en
compte la importància creixent dels
fons audiovisuals i la possibilitat
d’aglutinar altres serveis culturals, una
tendència general en aquest tipus
d’equipament. D’altra banda, l’ús de la
nau de Ca l’Agut ofereix una experiència que pot servir per definir un model

Taller de contes a la Biblioteca, a càrrec del rondallaire Pep Tort
L’activitat formava part del programa Municipi Lector, que s'ha iniciat enguany

d’espai polivalent que es correspongui
amb les necessitats de la Súria actual.
L’opinió de les entitats és important
per actualitzar un model d’equipaments
culturals que va ser elaborat en un
entorn social i econòmic força diferent

de l’actual. Aquesta reflexió ha d’estar
basada en les necessitats existents, els
recursos disponibles i l’obligació de
desenvolupar projectes sostenibles que
serveixin per potenciar encara més la
vida cultural de Súria.

EDITORIAL

La cultura, un motor decisiu
Acabem el 2010 amb un context de canvis socials
rellevants. També a nivell municipal. Hem d’afrontar
unes dificultats econòmiques generals, però al mateix
temps obrir camins nous. Venim d’una consolidació
de bona part dels equipaments esportius, d’una millora notable d’urbanització viària i d’espais públics i
tenim molt a prop l’entrega del nou local del centre
de salut a la Generalitat per a la instal·lació d’un
Centre d’Assistència Primària modern i adequat a les
necessitats sanitàries actuals.
Les noves fites municipals hem d’encarar-les en
el camp de la cultura. La concentració d’energies en
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aquest àmbit, ens ha de portar noves oportunitats de
desenvolupament social, de benestar, de creativitat,
d’innovació, d’integració i de progrés. És el moment
de prioritzar i de sumar esforços per buscar solucions
definitives als equipaments culturals de la vila. Amb
aquest full de ruta encarem un 2011 que desitgem
més pròsper per a Súria i els seus ciutadans i ciutadanes.
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LA CULTURA, UN ELEMENT CLAU DE COHESIÓ I CREIXEMENT SOCIAL

Encarna Mata, regidora de Cultura, Turisme, Educació i Igualtat

“Súria compta amb tradicions que històricament
han estat un factor d’integració”
La Fira Medieval d’Oficis i ‘Pell de
Poble’ han mostrat de nou la vitalitat i la
capacitat de col·laboració de les entitats
de Súria, segons la regidora i primera
tinent d’alcalde, Encarna Mata.
- Com es planteja l’Ajuntament la
relació amb les entitats?
- Súria és una vila culturalment i associativa molt rica i activa. L’Ajuntament
ha d’estar al costat d’aquesta dinàmica,
donant suport econòmic i en infraestructures, i oferint la màxima implicació en
projectes aglutinadors i amb projecció.
- És difícil ampliar els nivells de participació?
- Quan es fan actes rellevants, sempre hi
ha bona resposta. Cal seguir oferint
qualitat per mantenir els nivells de participació i, si és possible, augmentar-los.
Les dificultats econòmiques poden ser
un obstacle que cal superar amb il·lusió
i cooperació.
- Com es pot incentivar la presència
de més persones nouvingudes als actes
culturals?
- Súria compta amb tradicions que històricament han estat un factor d’integració,
com les Caramelles. L’activitat de les
entitats hi ajuda quan és oberta i plural.
L’Escola d’Adults també fa una tasca
important que dóna i donarà fruits.
- I pel que fa a l’Escola de Música?
- És un centre plenament integrat en el
món cultural de la vila. La reestructuració que es va fer fa uns anys, la mi–
llora d’instal·lacions i la creació
d’iniciatives de qualitat com la Jove
Orquestra de la Catalunya Central i la
Coral Sòrissons consoliden aquesta
aposta cultural reeixida.
- Com està el projecte de Sala
Polivalent i Biblioteca a la zona de

Encarna Mata aposta per mantenir la qualitat de l’oferta cultural
La millora dels equipaments es manté com una prioritat per a l’Ajuntament

l’antic cinema Califòrnia?
- Les dificultats econòmiques i el procés
urbanístic del sector han fet que aquest
projecte hagi quedat massa aturat. De
forma provisional s’ha activat l’ús de la
nau de Ca l’Agut i s’han fet millores en
espais com Cal Balaguer, el Casal
Casino i altres. Però calen solucions
definitives i de més qualitat. Estem
treballant per revisar la planificació feta
entre 1999 i 2002 per tal de tenir aquests
nous espais amb prioritat.
- Està satisfeta de la col·laboració dels
centres educatius en el programa
Municipi Lector?
- Molt, i també per la col·laboració de
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les AMPA i la coordinació de la
Biblioteca. Súria és un dels cinc primers
municipis catalans que desenvolupen
aquest programa. Promoure la lectura
beneficia l’aprenentatge i el nivell cultural de tothom.
- Una de les seves competències són
les polítiques d’igualtat. Encara hi ha
massa obstacles per a les dones al
món professional?
- En general hi ha menys obstacles que
abans. Però encara se’ns atribueixen
socialment unes responsabilitats familiars i domèstiques més concretes, i això
pot fer més difícil la conciliació amb la
vida professional i pública.

ESPAIS DE QUALITAT PER RECORDAR LES PERSONES ESTIMADES

L’ampliació ha adaptat la capacitat del recinte a les necessitats de Súria per als propers anys
La nova empresa concessionària del cementiri municipal ha portat a terme diferents millores de manteniment i serveis

La nova imatge del cementiri es presenta després
de les obres d’ampliació i el canvi de concessionària
Súria ha celebrat la primera diada de Tots var una superfície per a futurs creixe- nats, pensats per facilitar el recolliment i
Sants des de l’acabament de les obres ments.
recordar les persones estimades. També
d’ampliació del cementiri municipal, que La sol·licitud de nous nínxols o colum- han estat millorats els espais del recinte
es van iniciar l’estiu de l’any passat. A baris es pot presentar personalment a tradicional.
més d’incrementar la capacitat del l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), L’ampliació del cementiri ha coincidit
recinte, aquesta actuació ha dotat situada a la planta baixa de la Casa de la amb l’inici d’una nova etapa de gestió i
l’equipament d’un nou entorn de qualitat Vila, o a través del web municipal (www. manteniment a càrrec del grup Mémora,
per a tots els visitants.
suria.cat).
líder de serveis funeraris a l’estat espaLa capacitat del cementiri s’ha incremen- Les obres han permès habilitar una nova nyol. En aquests primers mesos, la nova
tat amb 216 nínxols nous i un espai per a entrada principal i nous espais enjardi- concessionària ha portat a terme diferents
40 urnes per a cendres. Les
millores de manteniment i
obres han estat realitzades en
serveis, com l’entrada en funterrenys de titularitat municicionament d’un aparell elevapal i en espais cedits per
dor per facilitar l’accés als nínl’empresa Iberpotash SA.
xols superiors.
Abans d’aquesta darrera
Gràcies a les obres, també ha
ampliació, el cementiri havia
estat urbanitzat l’espai del Solell
arribat pràcticament al límit
del Barber com a zona
de la seva capacitat. Els nous
d’aparcament, des de la qual es
nínxols permeten cobrir les
pot accedir a l’àrea ampliada
necessitats previstes per als
mitjançant unes escales de nova
propers anys, a més de reser- Uns intèrprets van posar la música a la diada de Tots Sants
construcció.
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RENOVACIÓ DE DOS ESPAIS CENTRALS AMB CRITERIS SOSTENIBLES

La plaça de Sant Joan i l’entorn del Cardener
es renoven gràcies al nou Fons Estatal

Les obres del Pla de la Font, en la primera quinzena de desembre
Les dues actuacions, iniciades l'estiu passat, es troben en la darrera fase

Les obres de millora de la plaça de Sant
Joan i de l’entorn del riu Cardener al
seu pas pel centre urbà, iniciades l’estiu
passat, es troben actualment en la seva
darrera fase. Les dues actuacions han
estat finançades pel Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat (FEOS).
Una tercera obra inclosa dins del mateix
Fons Estatal, la tanca perimetral del
col·legi públic Francesc Macià, es va
portar a terme abans de l’inici del curs
escolar.
Aquest nou arranjament de la plaça de

Sant Joan completa les millores realitzades l’any passat dins del Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL). El canvi del
paviment de la plaça era necessari pel
deteriorament que presentaven les
antigues rajoles.
També es portarà a terme la renovació
del sistema de filtratge de la font per
estalviar aigua i millorar-ne la qualitat.
Gràcies al projecte, la plaça de Sant Joan
disposarà dels primers contenidors soterrats que s’instal·len a Súria, aptes per a
la pràctica de la recollida selectiva.

Les ordenances fiscals per a 2011
són aprovades per unanimitat
Les ordenances fiscals per a 2011 van
ser aprovades per unanimitat en el ple
ordinari celebrat el passat 28 d’octubre.
L’increment previst per a moltes de les
ordenances i taxes amb més incidència
ciutadana és del 2,1%, equivalent a la
variació interanual de la inflació entre
els mesos de setembre dels anys 200910. Les ordenances han estat elaborades
seguint criteris de contenció que facin
possible mantenir el nivell de prestacions del serveis municipals.

L’esmentat augment s’aplicarà a les taxes
sobre recollida d’escombraries, guals,
prestació de serveis d’ajut domiciliari i
cementiri, entre d’altres. En el cas del
cementiri, s’exceptuen les taxes dels nous
nínxols, incloses en una altra ordenança
aprovada anteriorment. Pel que fa a
l'impost sobre béns immobles (IBI), el
tipus no serà modificat, de manera que els
increments aplicats correspondran al procés d’actualització dels valors cadastrals,
que es va iniciar l’any 2004.
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La mobilitat de
les persones
millorarà al barri
de Sant Jaume
La recuperació de l’entorn del
riu Cardener comportarà una
important millora de la mobilitat de vianants al barri de Sant
Jaume. La vorera del carrer
d'Àngel Guimerà pel cantó del
riu serà més àmplia gràcies a la
construcció d’una zona de voladís sobre el riu, amb una mida
de 2,7 metres en lloc dels 1,2
metres que tenia la vorera antiga. El projecte també ha fet
possible renovar les baranes de
la palanca de la Fàbrica Vella i
arranjar el passeig que hi ha al
marge dret del riu. Aquestes
actuacions permetran que
l’entorn del Cardener, un espai
tan important per a Súria,
guanyi en qualitat i sigui encara
més apreciat pels vilatans. Les
obres d’ampliació de la vorera
han obligat a tallar la circulació
en un dels carrils del tram del
carrer d’Àngel Guimerà, amb
pas alternatiu de vehicles mitjançant semàfor.

Súria va iniciar
l'any actual amb
6.360 habitants
Súria va iniciar l’any 2010 amb una
població de dret de 6.360 persones,
segons el darrer padró municipal
d’habitants. Aquesta xifra representa
un descens de 79 persones en relació
amb el padró anterior i situa la població
de la vila en els nivells de 2007. Es van
registrar retrocessos en el creixement
vegetatiu (-18 persones) i els canvis de
residència (-15 persones). El 50,94%
d’habitants de dret de Súria són dones.

SÚRIA TINDRÀ UN EQUIPAMENT SANITARI DE PRIMERA QUALITAT

Expansión publica
un entrevista amb
l’alcalde de Súria

L’alcalde, durant l'entrevista

L’alcalde de Súria, Antoni Julián, ha
estat entrevistat pel diari econòmic
Expansión, on s’ha mostrat partidari
de la col·laboració entre municipis
per impulsar la promoció industrial.
L’entrevista formava part de la sèrie
‘Los alcaldes frente a la crisis’, per
on van passar alcaldes de ciutats
com l’Hospitalet, Tarragona, Lleida,
Manresa o Vic. Antoni Julián també
demana una millora del sistema de
finançament municipal, que considera “l’assignatura pendent d’aquest
país”. En el transcurs de l’entrevista,
el mateix rotatiu considera que la
xifra d’endeutament de l’Ajuntament
de Súria (57,2% sobre despeses corrents) és “moderada en relació amb
la mitjana catalana”.

La Generalitat fixarà la data d’inauguració del nou CAP de Súria
L'ampliació de la plaça de la Serradora canviarà la fesomia del centre urbà

Darrera fase per a les obres del nou
centre de salut a la plaça de la Serradora
La construcció del nou Centre
d’Assistència Primària (CAP) de Súria
es troba en la darrera fase. L’empresa
Corriola SL lliurarà properament els
locals a l’Ajuntament. A continuació,
els locals seran cedits al CatSalut de la
Generalitat per a la seva posterior entrada en servei. La data d’inauguració del
nou CAP haurà de ser fixada pel
CatSalut
després
de
dotar-lo
d’equipament sanitari.
El nou CAP Goretti Badia tindrà una
superfície de 1.105 metres quadrats, als

quals s’afegiran dependències annexes
al soterrani i a sotacoberta. Serà un
espai sanitari de primera qualitat que
millorarà la fesomia del centre urbà,
gràcies a l’ampliació de la plaça de la
Serradora i les voreres dels carrers de
Pius Macià i de Domènec Quinquer.
D’altra banda, el passat 30 de juliol el
Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona
va fer pública una sentència favorable
al conveni del concurs de creditors de
Corriola, al qual es va adherir
l’Ajuntament.

La Policia estrena radar mòbil contra l’excés de velocitat
La Policia Local ha començat a utilitzar un radar mòbil per detectar i sancionar els possibles excessos de
velocitat que es produeixin en el nucli
urbà i la resta del terme municipal. El
radar permet captar fotografies dels
infractors, i el seu objectiu és contribuir a incrementar la seguretat
viària a les carreteres de Súria.
L’ús del nou aparell ha estat possible
gràcies a un conveni signat entre
l’Ajuntament i el Servei Català de

Trànsit. Abans de posar en marxa el
radar mòbil, es va realitzar una campanya informativa adreçada als conductors, amb el suport d’un aparell
mesurador de velocitat i controls
instal·lats a les entrades de Súria.
Gràcies al radar, també es disposarà de
dades fiables sobre les velocitats dels
vehicles que travessen el terme municipal, la qual cosa permetrà determinar
amb exactitud els punts més problemàtics
i l’estudi de mesures correctores.
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FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ PER DEFINIR LES ACTUACIONS MUNICIPALS

El nou Pla de Joventut afavorirà
la comunicació amb els joves
El nou Pla d’Actuació de Polítiques
Municipals de Joventut, aprovat per
unanimitat en ple municipal, impulsarà
noves eines de dinamització juvenil a
partir d’un treball transversal entre les
diferents àrees de l’Ajuntament i la
comunicació amb els col·lectius de
joves. Una de les accions contemplades
és el desenvolupament d’un procés participatiu per definir un nou model de
funcionament per al Casal de Joves,
després de les millores realitzades en
aquest equipament municipal.
Les actuacions plantejades es desenvoluparan entre els anys 2010-11. El Pla de
Joventut pretén aprofundir en les línies
d’actuació desenvolupades fins ara, donant
suport a les iniciatives de les entitats juvenils i promovent el Punt d’Informació
Juvenil de Súria, entre d’altres accions. La
política municipal de joventut es basarà en
el treball en xarxa de tots els agents
municipals, vinculant aquestes actuacions
amb les d’altres administracions.
El Pla de Joventut és l’eina bàsica de

gestió en aquest àmbit, i recull les directrius del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya (2010-20), que va ser presentat
el passat 1 d’octubre a Barcelona.
Dinamisme associatiu i cultural
El 26,77% dels habitants de Súria tenen
edats compreses entre 13 i 35 anys, segons
dades del cens elaborat l’abril passat. Una
de les característiques de la vida social
surienca és el dinamisme de la vida associativa i cultural, que en bona part s’explica
per l’activa participació dels joves en les
entitats locals. La diversitat de grups,
interessos i tendències dels joves actuals
és molt variada, la qual cosa planteja
reptes importants a les administracions.
Això dóna encara més relleu a la necessitat d’aconseguir la participació dels joves
en la definició de nous models de gestió en
el context d’una realitat canviant. El Pla de
Joventut també es planteja la necessitat
d’arribar als col·lectius juvenils amb
menys experiència d’implicació en els
projectes ciutadans.

Millores en un
tram del
carrer Tarragona
Un conveni signat entre l’Ajuntament i
l’entitat Ampans ha fet possible la
construcció d’una vorera en un tram
del carrer Tarragona per millorar
l’accessibilitat cap al centre assistencial
La Colònia, ubicat a l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil. El conveni també
preveu altres actuacions per tal de millorar l’entorn. Entre aquestes actuacions s’inclou la construcció de noves
voreres al voltant del perímetre de
l’edifici i de zones enjardinades al
davant de les façanes nord i oest del
centre d’Ampans. Al marge d’aquest
conveni, també ha estat construïda una
cuneta d’uns 150 metres de longitud al
carrer Tarragona, entre l’avinguda de
Santa Bàrbara i el carrer Girona.
Aquesta obra va ser realitzada pel
Servei d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
La nova cuneta permet millorar el
sistema de recollida d’aigües pluvials
en aquest tram, que habitualment registra una elevada circulació de vehicles.

Reunió del Consell d’Alcaldes

Delegacions búlgares a la vila

El Consell d’Alcaldes del Bages es va reunir a Súria el
9 de novembre, en una de les trobades rotatòries que
aquest òrgan celebra als municipis de la comarca. La
reunió va ser presidida per l’alcalde Antoni Julián i per
la presidenta del Consell d’Alcaldes i alcaldessa de
Monistrol de Calders, Mercè Cardona.

Dues delegacions de les ciutats búlgares de Peshtera i
Bobov Dol han visitat la vila en els darrers mesos, en el
marc de programes de col·laboració europeus per tal
que responsables i tècnics municipals de l’esmentat
país coneguin el funcionament de les institucions i
serveis públics locals de Catalunya.

L A TO R R E

8

D e s e m b re 2 0 1 0

INICIATIVES PER REDUIR L'IMPACTE DE LA CRISI I AFAVORIR L’OCUPACIÓ

El ple defensa la
constitucionalitat
plena de l’Estatut

L’Ajuntament contracta aturats per
arranjar equipaments municipals

Els grups polítics de l’Ajuntament
van aprovar per unanimitat, el 8 de
juliol, una declaració que expressa
“el convenciment de la plena constitucionalitat” del nou Estatut de
Catalunya. La declaració va ser
aprovada després de fer-se pública la
sentencia del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut. L’Ajuntament es va
comprometre a “seguir treballant” al
costat de la resta d’institucions catalanes per assolir tots els objectius
fixats a l’Estatut.

Diferents equipaments
municipals estan sent
objecte
d’obres
d’arranjament gràcies al
projecte Impuls-Treball,
al qual es va adherir
l’Ajuntament. Es tracta
d’una iniciativa del
Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), un
organisme
de
la
Generalitat, per fomentar la contractació de
treballadors en activitats relacionades amb la
construcció o amb secCartell del projecte Impuls-Treball
tors emergents.
El programa ha estat promogut pel SOC de la Generalitat
El projecte ImpulsTreball s’adreça a persones aturades que La Generalitat va posar en marxa el prono reben prestació d’atur o que estiguin jecte Impuls-Treball per promoure la
a punt d’esgotar-la. Gràcies a aquesta realització de plans d’ocupació local que
iniciativa han estat contractades a Súria serveixin per millorar la qualificació i
tretze persones per un període de sis les habilitats de les persones aturades a
mesos que acabarà en les properes set- través de projectes d’interès social.
manes. Les actuacions de millora es van L’adhesió de l'Ajuntament forma part de
iniciar l’estiu passat en equipaments les accions promogudes des del consistori
com les piscines municipals, les pistes per reduir l’impacte de la crisi, amb espede l’escorxador, l’Escola d’Adults, el cial atenció a les seves conseqüències
camp de futbol, el Casal Casino i el socials. El projecte Impuls-Treball té el
magatzem de la brigada d’obres i cofinançament del Fons Social
serveis.
Europeu.

El Poble Vell ofereix
tallers artesans per
a tots els visitants
L’Oficina de Turisme ofereix tallers
artesans per a tots els visitants com a
complement de les visites turístiques
al Poble Vell. L’activitat és a càrrec
del taller d’artesania Maria Julbe, que
fins ara ja l’oferia als escolars.
D’aquesta manera es vol que els visitants coneguin en primera persona el
treball dels antics artesans. La iniciativa té el suport del Consorci de
Promoció Turística del Cardener.

Nou Pla Especial
del Catàleg de
Masies i Cases Rurals
El ple municipal va aprovar per unanimitat, el 30 de setembre, el Pla
Especial del Catàleg de Masies i Cases
Rurals, que ha de rebre l’aprovació
definitiva de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.
Aquest Pla Especial es proposa conservar i protegir el caràcter rural d’aquestes
edificacions, tenint en compte la riquesa patrimonial que representen.

Una nova ordenança promou la
tinença responsable d’animals
Súria disposa d’una nova ordenança
municipal per afavorir la tinença responsable d’animals i evitar problemes de
convivència entre els seus propietaris i
altres persones. L’ordenança de protecció, control i tinença d’animals va ser
aprovada pel ple municipal, a partir de
criteris adaptats a la normativa sectorial
vigent. Els propietaris d’animals seran
responsables dels danys, perjudicis i
molèsties que aquests puguin causar,
sense excloure la possibilitat d’imposar
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sancions econòmiques que poden
oscil·lar entre 100 i 3.000 euros.
La tinença d’animals domèstics resta
condicionada a la possibilitat d’oferir-los
unes condicions higièniques, sanitàries i
de benestar òptimes, garantint l’absència
de riscos sanitaris, perills o molèsties als
veïns, a altres persones o al propi animal.
També caldrà una llicència o autorització
municipal per tenir a la llar gossos o
altres animals domèstics considerats
potencialment perillosos.

D e s e m b re 2 0 1 0

ACCIONS TRANSVERSALS PER AFAVORIR LA FORMACIÓ A TOTES LES EDATS

Comença un curs de preparació per a
les proves d’accés als graus mitjans
L’octubre passat es van
iniciar a l’Escola de
Formació d’Adults les
classes del curs de preparació a les proves
d’accés als cicles formatius de grau mitjà. El curs
s’adreça a persones
majors de 16 anys que no
tinguin el graduat en
ESO, vulguin estudiar
formació professional
(FP) o estiguin interessades en acreditar les
seves competències professionals.
Les classes tenen lloc a l’Escola d’Adults
L’objectiu bàsic d’aquesEl curs es desenvoluparà fins l’abril vinent
ta iniciativa és promoure
la formació i la professionalització com Barcelona. En el seu desenvolupament
a eines per fer front a la crisi econòmica hi participen les àrees municipals
actual. Les classes van començar amb d’Educació, Serveis Socials, Promoció
19 persones matriculades, una xifra que Econòmica i Joventut, dins de les actuasatisfà els objectius inicials del curs. cions transversals que es porten a terme
Dos dels alumnes són residents en per intentar reduir l’impacte de la crisi.
altres municipis del Bages, mostra de El curs tindrà una durada de 330 hores
lectives, i es desenvoluparà fins l’abril
l’interès que ha aixecat la iniciativa.
El curs forma part d’un programa de vinent amb classes de català, castellà, llenmesures formatives que es porta a gua estrangera, ciències socials, matemàterme a més d’una vintena de munici- tiques, tecnologia, ciències naturals i edupis, impulsat per la Diputació de cació visual i plàstica.

Gairebé cent
matriculacions
a les classes de
l’Escola d’Adults
A més del curs de preparació
per accedir als graus mitjans,
les classes habituals de l’Escola
d’Adults es van iniciar amb 95
persones matriculades. En relació amb al curs anterior, s’ha
incrementat
el
nombre
d’alumnes autòctons, que
enguany representen el 70,5%
del total. En relació amb els
alumnes nouvinguts, provenen
de països europeus, africans,
americans i asiàtics. L’Escola
d’Adults pretén facilitar l’accés
a l’ensenyament de totes les
persones adultes, al marge de la
seva edat o procedència. La
seva oferta formativa inclou
classes d’alfabetització, neolectors, ampliació de coneixements, català, castellà i tallers
d’informàtica i arts plàstiques.
A més del seu equip docent, el
centre compta amb el suport
d’un grup de voluntaris.

Renovació del Consell dels Infants

Rècord de participants al Cros Escolar

El Consell dels Infants ha renovat la meitat dels seus
membres, en un acte que va tenir la presència de
l'alcalde i diferents regidors. També ha participat a
Sallent en la trobada de Consells del Bages i Berguedà.

El Cros Escolar va registrar un rècord de participants,
amb 480 atletes procedents de tota la comarca i edats
compreses entre sis i setze anys. Centenars de persones
van seguir les curses a la zona del Rieral del Tordell.
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SENSIBILITZACIÓ PER AVANÇAR EN EL RESPECTE I LA QUALITAT DE VIDA

Primeres activitats
del programa
Municipi Lector
Quatre tallers i un concurs de contes
per a persones de totes les edats han
estat les primeres activitats del programa Municipi Lector, que pretén
fomentar el gust per la lectura. Els
tallers han anat a càrrec del conegut
rondallaire bagenc Pep Tort. El concurs forma part de les activitats de
celebració del 60è aniversari de la
Biblioteca. El programa Municipi
Lector és un projecte d’àmbit català
que a Súria compta amb l’adhesió de
l’Ajuntament de Súria, els centres
d’ensenyament, les AMPA i la
Biblioteca.

Es consoliden les
restes de Sant Pere
del Puig i La Garrigosa
Les restes de l’església de Sant Pere
del Puig i del mas La Garrigosa han
estat objecte de treballs de consolidació per tal de protegir-les.
L’objectiu de la intervenció és
preservar aquestes restes medievals,
de gran interès històric i patrimonial,
a més de preparar futures actuacions. Les tasques de consolidació
han anat a càrrec de l’empresa especialitzada Arqueociència (Artés).

Molta participació a les Setmanes de
la Gent Gran i de la Igualtat de Gènere

Les dues Setmanes es van celebrar durant el mes de novembre
Els actes programats pretenien sensibilitzar i promoure la participació

Les Setmanes de la Gent Gran i de la
Igualtat de Gènere es van celebrar
durant el mes de novembre amb un bon
nivell de participació en les activitats
programades, que pretenien oferir eines
per millorar la qualitat de vida, la participació i l’autoestima. Els actes van
ser organitzats per l’Ajuntament de
Súria, amb la col·laboració del Consell
Comarcal del Bages, l’Institut Català de
les Dones i la Diputació de Barcelona.
L’acte central de la Setmana de la
Igualtat de Gènere va tenir lloc el passat
20 de novembre, amb la lectura d’un
manifest i un acte simbòlic d’encesa
d’espelmes a la plaça de Sant Joan. Al
manifest, signat per les principals institucions catalanes, s’expressava el com-

promís d’avançar cap a “una vida lliure
de violència envers dones i nenes” i de
promoure “noves formes de relació”
basades en el respecte als drets humans.
Com en anys anteriors, les espelmes
van dibuixar el perfil del llaç que simbolitza el Dia Internacional contra la
violència envers les dones, que es commemora cada 25 de novembre. Abans
d’aquest acte, el teatre del Foment
Cultural es va omplir en la representació de l’espectacle ‘Trista realitat’.
En l’organització i desenvolupament
dels actes programats hi van participar
l’Escola d’Adults, el Casal de Joves,
Casal de la Dona, Foment Cultural,
Singular-Jove Companyia de Dansa i
Hipster Style.

Súria participarà en el futur
Parc Geològic i Miner del Bages
Súria formarà part del patronat del
Parc Geològic i Miner per tal de promoure el geoturisme i millorar la
qualitat dels recursos turístics, juntament amb altres institucions locals i
comarcals. Els promotors presentaran
una candidatura oficial per tal que el
futur Parc Geològic i Miner formi part
de la Xarxa Europea de Geoparcs,

reconeguda per la Unesco. D’altra
banda, exalumnes de l’Escola de
Mines de Manresa van recordar a
Súria el 40è aniversari de la seva promoció en un acte que va posar de
manifest la importància de la vila en la
història de la mineria catalana i la
voluntat que el sector segueixi jugant
un paper molt destacat.

L A TO R R E

11

Un acte va recordar l'Escola de Mines

D e s e m b re 2 0 1 0

‘Pell de Poble’ i la Fira Medieval, dues fites col·lectives

L’èxit ha acompanyat la segona edició de ‘Pell de Poble’, vint-i-cinc anys després de la seva estrena, i la 9a Fira
Medieval d’Oficis. Però sobretot han estat nous exemples de la capacitat de les entitats surienques per portar a
terme iniciatives ambicioses, de qualitat i amb una projecció exterior inqüestionable. El Poble Vell s’ha mostrat de
nou com un espai ideal per acollir grans esdeveniments. A dalt, tres escenes de ‘Pell de Poble’ (fotos: Albert
Castellano). A baix, dos moments de la Fira Medieval d'Oficis.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Esforç, dedicació i futur
Arriben temps d’iniciar balanços.
Aquests darrers anys han estat marcats
per la crisi a nivell estatal i global. Ha
estat i és una amenaça que s’ha de suplir amb el desenvolupament d’altres
oportunitats per a garantir els serveis i
les atencions públiques que una comunitat com la de Súria necessita.
El Govern municipal, encapçalat pel
grup del PSC, ha aplicat polítiques per
a prioritzar i rendibilitzar els recursos
existents, optimitzant projectes, buscant ajudes externes del màxim
d’àmbits, contenint despesa i ajustant
els pressupostos periòdicament, amb
eficiència i sostenibilitat. En aquest
context, cal subratllar les obres que
s’han pogut realitzar amb els dos Fons
Estatals (Casa de la Vila, millores a
carrers, plaça de Sant Joan i el seu
espai de jocs infantils i la recuperació
ciutadana de l’entorn del Cardener).
El volum d’obra feta en els darrers

períodes és rellevant. Les grans millores en els espais esportius de Súria,
la posada al dia de l’edifici de
l’Ajuntament i els centres escolars, el
condicionament d’espais urbans i
l’impuls per a tenir en els propers
mesos un nou Centre de Salut són
alguns dels exemples del treball realitzat, al mateix temps que s’ha mantingut
i augmentat l’ampli ventall de serveis
públics a la nostra societat.
El treball d’equip generat amb els tres
grups municipals al govern el valorem
positivament. Sumar al servei de Súria
ha estat l’objectiu final al que, en la
majoria d’ocasions, també s’hi han
implicat els grups municipals a
l’oposició.
Com a propers projectes, el grup
municipal del PSC té clar que cal avançar en matèria d’equipaments culturals.
Fins ara, els projectes existents no han
tingut la sort de trobar l’ocasió i els

ajuts externs per a fer-los realitat.
Creiem que arriba el moment, però, de
donar màxima prioritat a aquest capítol. Per això ens cal revisar la seva
validesa i el seu futur, adequar-los a les
circumstàncies actuals, i treballar ferm
per tal que els equipaments culturals
que fan falta a Súria siguin una realitat
en el termini més curt possible.
Súria, en aquest 2010, és una vila d’una
dimensió humana, amb serveis de qualitat i amb una ànima ciutadana ambiciosa i potent, que encara té camí per a
avançar i per a créixer. Ens cal, doncs,
renovar la confiança que se’ns ha donat
per a continuar aquest trajecte de
treball, de responsabilitat i d’experiència
al servei dels ciutadans i ciutadanes de
la vila.
Bon Nadal i millor Any Nou per a
tothom.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Austeritat i millores
Enfilem la recta final de la present legislatura amb la satisfacció d’haver
realitzat gran part de les fites que ens
havíem marcat per aquest període de
temps. No obstant, cal recordar que la
severitat de la crisi que estem patint,
està marcant molt negativament les
nostres aspiracions a l’hora de realitzar
la nostra feina.
Malgrat la retallada pressupostària,
hem de ser capaços de continuar millorant els serveis que donem als ciutadans, si realment volem ser mereixedors de la confiança que en el seu
moment van dipositar en nosaltres. És
per això que ens hem de estrènyer el
cinturó i rebaixar despeses innecessàries
que ens permetin fer front a situacions

socialment delicades que a data d’avui
són prioritàries. Un exemple pot ser la
Festa Major d’enguany, que ha estat
marcada per l’austeritat, la qual cosa
ens ha permès rebaixar el cost del pressupost inicial en un 27,16% sense
haver suprimit cap acte. De la mateixa
manera, ja estem treballant en la programació de la de l’any vinent, i continuarem amb els mateixos paràmetres
d’austeritat.
A La Torre del juliol passat dèiem que
en aquest butlletí ens agradaria anunciar
les millores de la plaça de Sant Joan, de
l’entorn del riu i la tanca del col·legi
Francesc Macià. Aquesta última ja és
una realitat, i les altres obres també
s’acabaran aviat, amb la qual cosa mi-
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llorem en imatge i qualitat de vida.
Hem de dir que la brigada es va reforçar el juliol amb 13 persones procedents dels plans d’ocupació, i cal aclarir
que aquest personal no suposa cap
despesa per a l’Ajuntament. Gràcies a
ells, s’estan realitzant moltes millores i
un seguit de petites obres que no ens
hauria estat possible portar a terme.
Aclarir també que aquest personal
finalitza a finals d’aquest any, però que
per al primer semestre de 2011 tindrem
nous plans d’ocupació que ens ajudaran a seguir millorant el dia a dia.
Que tingueu un molt Bon Nadal i un
Feliç 2011.

D e s e m b re 2 0 1 0

GRUP MUNICIPAL DEL GPS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

No defallim!
Seguint la nostra aposta per les polítiques de joventut, es va aprovar en
ple municipal, amb la unanimitat de
tots els grups, el nou Pla Local de
Joventut, que és l’eina que ens ha de
permetre desenvolupar les accions
adreçades al jovent. Dins d’aquestes
propostes, una de les primeres coses
que hem fet ha estat mantenir reunions
amb les diferents regidories per tal
d’implicar-les i poder fer una feina
transversal a l’hora de portar a terme
actuacions que afectin els joves.
D’altra banda, ja estem acabant les
reunions amb els diferents col·lectius
de joves per tal de saber les seves
necessitats i inquietuds, i sobretot
saber la seva opinió sobre com vol-

drien el funcionament del Casal
Casino.
A nivell d’esports, seguim intentant
donar suport a totes les iniciatives i
propostes que ens arriben, com va
ser el primer campionat d’enduro
Vila de Súria, que puntuava per als
campionats de Catalunya i Espanya,
i que va ser un èxit de participants,
de públic i d’organització, que va
anar a càrrec d’Amics Moto Valls de
Torroella.
Per segon any es va celebrar el Cros
Escolar a la zona dels pins de la
mina, amb rècord de participació
d’atletes, cosa que ens fa reafirmar
que la decisió del canvi d’ubicació
que vàrem prendre l’any passat va

ser del tot encertada. Des del grup
municipal d’Esquerra, volem agrair a
les AMPA dels col·legis el suport
que any rere any donen a aquesta
prova, doncs sense el seu ajut no fóra
possible la seva celebració.
Estem a punt d’acabar aquesta legislatura, però des del grup municipal
d’Esquerra, com diem en el títol
d’aquest escrit, no defallim. Seguim
treballant amb les mateixes ganes i
il·lusió que al començament per
aconseguir millores que facin que
cada dia ens agradi més viure a
Súria.
Bon Nadal i Bon Any Nou.
GRUP MUNICIPAL D’ERC

Desestabilitzar el principi d'estabilitat
El grup de govern, per iniciativa pròpia, ha decidit trencar el principi
d’estabilitat pressupostària, la qual
cosa obliga per llei a l’elaboració i a
l’aprovació d’un Pla Econòmic
Financer.
S’han entestat a fer un préstec per
pagar -segons les seves paraules- les
obres del CAP, quan en el seu moment
ens van explicar que una vegada
entregades les claus, CatSalut tenia sis
mesos per pagar la quantitat de gairebé
un milió i mig d’euros, i que una vegada pagada aquesta quantitat a
l’Ajuntament tenia els diners necessaris
per pagar per una part la diferència de
la permuta de 555.555 euros i per altra
acabava tenint un superàvit de sis cents
mil euros.

Ambdós contractes signats -el de la
permuta del terreny i el del CatSalutparlen estratègicament dels sis mesos
de temps per a pagar una vegada
entregades les claus.
Tot el referent al CAP ha estat una
suma substancial d’irregularitats,
començant per la falta de cobrament
del permís d’obres, passant per un únic
peritatge a l’hora de valorar el preu del
terreny, fins arribar al moment actual,
com la de contraure un préstec, des del
nostre punt de vista i la de les clàusules
dels contractes signats, innecessari.
Una actuació per part del tripartit surienc (PSC, ERC, GPS) del tot irresponsable.
Són varis els projectes d’urbanització
de la plaça del CAP, però els grups de
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El butlletí LA TORRE es distribueix gratuïtament a tots els domicilis de la
població. Qualsevol persona que per alguna causa no el rebi pot dirigir-se a
l’OAC, on també es facilitarà.
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l’oposició no hem estat convidats a
saber com són aquests projectes i hem
estat sabedors en un ple, gràcies a la
pregunta d’un ciutadà. Un exemple
més de falta d’informació.
Per altra part, felicitem la bona salut i
el dinamisme dels voluntaris de les
entitats i associacions que fan possible
projectes comuns com Pell de Poble, la
Fira Medieval, la Diada, les Caramelles,
entre d’altres, que estan recolzats per
l’Ajuntament, però que no tindrien el
bon resultat que tenen sense el compromís de molts d’aquests suriencs.
Us desitgem unes bones Festes de
Nadal i un bon any 2011.

GRUP MUNICIPAL DEL GIS
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

El darrer de la legislatura
Efectivament, degut a la periodicitat de
La Torre (dos números a l’any) aquest
és el darrer missatge de l’alternativa
independent per a Súria en aquesta publicació, doncs el proper número, si no hi
ha sorpreses, correspondrà a l’estiu del
2011, és a dir, un cop s’hagi format un
nou consistori municipal. Permeteu-nos
que aprofitem per apuntar-vos un compromís: cal una comunicació més
freqüent entre Ajuntament i ciutadans,
per això ens comprometem a fer de La
Torre un publicació trimestral.
Així doncs, cal que fem un resum de la
nostra estada a l’Ajuntament, malgrat
que encara resta feina per fer fins a la fi
de la legislatura. En el nostre primer
missatge parlàvem de sentit comú,

responsabilitat, coherència, i afegíem
honestedat, sinceritat, il·lusió i treball.
Totes aquestes paraules ens han guiat al
llarg d’aquests anys i s’han vist reflectides en una oposició constructiva que
ha donat suport a les iniciatives del
govern municipal quan calia (per exemple, pel que fa als pressupostos municipals); que s’hi ha oposat quan hem
cregut que hi havia alternatives millors
o que es podien fer de manera diferent
les coses i que ha presentat iniciatives
pròpies per tal de millorar la nostra
població. Les dues darreres que ens ha
acceptat l’equip de govern són el control de la velocitat al Fusteret i, en bon
criteri, a tot a l’àmbit urbà i la (propera)
ampliació de la zona infantil de la plaça

Sant Joan.
No volem pecar d’immodestos, però
ens sentim força satisfets, per una
banda, per la feina que hem realitzat
tot i ser conscients, òbviament, que hi
ha aspectes que cal millorar i, per altra
banda, perquè hem sabut mantenir-nos
fidels als nostres principis, a la nostra
manera de ser i, en resum, a allò que
ens ha semblat que era millor per als
suriencs i les surienques.
Finalment, a més de felicitar a
Convergència i Unió pels resultats
obtinguts a les eleccions al Parlament
de Catalunya, us volem desitjar un Bon
Nadal i un Feliç Any Nou.
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Onada d'il·lusió per a nous reptes
Les urnes han parlat, els ciutadans han
volgut que sigui CiU qui porti les
regnes del país els propers quatre anys.
No negarem que és hora d’alegria i
d’il·lusió a CiU, però també tenim clar
que cal anar per feina.
Som conscients que és molt difícil
extrapolar aquests resultats a d’altres
comicis, però certament marquen
tendència. Sabem que alguns dels vots
rebuts s’han cedit puntualment a CiU
per fer possible el canvi a Catalunya, i
no són indicatius d’una plena identificació amb el nostre projecte polític. Tot
i així, moltes persones que mai abans
no s’ho havien plantejat, ara han fet el
pas de votar-nos, i podrien tornar a fer-

ho si som capaços de respondre a les
seves expectatives.
És clar que hi ha coses d’aquest equip
de govern municipal que no ens han
agradat, que ens han enfadat, i que ens
han distanciat. Com també accions o
situacions que nosaltres mateixos no
hem fet prou bé. Però a les portes de les
properes eleccions municipals, ara no
toca. Ara toca anar a guanyar-les.
La demografia del nostre poble ens
indica que ha estat un poble d’acollida,
on els autòctons, juntament amb els
homes i dones vinguts d’arreu, han
contribuït a fer-lo créixer sumant esforços per aconseguir un poble cohesionat,
integrador i hospitalari. Segurament
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per això un dels objectius que ens hem
de marcar és entendre el perquè hi ha
moments en els quals Súria batega a
ritmes diferents.
Els resultats demostren que a Súria és
possible una majoria de CiU i vers
aquest objectiu encaminarem els nostres esforços durant els propers mesos.
Per això ens presentem amb humilitat,
disposats a parlar i a escoltar totes les
opinions, ja que la tasca es presenta
complicada, en uns temps difícils.
Novament moltes gràcies. Us desitgem
un Bon Nadal i un Feliç Any 2011.
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Ruïnes de l'església de Sant Pere del Puig (s. XI),
a les Guixeres, que darrerament s'està excavant i protegint

