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El nou CAP, un equipament de primer nivell
Més espais públics de qualitat per a les persones
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2007-2011



El nou CAP Goretti Badia és una de 
les obres més importants realitzades a 
Súria en els darrers anys. A més de 
resoldre els greus problemes d’espai 
que l’actual centre de salut pateix des 
de fa anys, també dotarà Súria d’un 
equipament sanitari de primer nivell, 
facilitant el treball dels professionals i 
l’atenció dels usuaris.
La superfìcie útil del CAP serà de 
1.016,48 metres quadrats, incloent-hi 
unes dependències annexes al soterrani 
i a sotacoberta del nou edifici. En 
aquest espai hi haurà una quinzena de 
consultes i tres boxes per a medicina, 
infermeria, urgències, pediatria, con-
sultes polivalents i extraccions de sang, 
a més d’espais per a administració, 
atenció als usuaris, activitats forma-
tives i dependències per al personal 
sanitari.
El nou CAP ha estat dissenyat sense 
barreres arquitectòniques i amb lava-
bos adaptats. A l’àrea de recepció, un 
poema original del surienc Josep Maria 
Rodríguez, un valor en alça de la poe-

sia catalana, homenatjarà de manera 
permanent la recordada Goretti Badia, 
que dóna nom a l’equipament.
La data d’obertura haurà de ser fixada 
pel CatSalut de la Generalitat, que 
també haurà de dotar-lo d’equipament 
sanitari. En les darreres setmanes, 
l’Ajuntament ha fet diferents gestions 
davant dels responsables del departa-
ment de Salut de la Generalitat i de la 
regió sanitària de la Catalunya Central 
per tal que l’anunciada retallada pres-
supostària de l’administració catalana 

no retardi la seva posada en marxa.
El nou CAP atendrà una àrea sanitària 
d’unes 9.000 persones, incloent-hi 
Súria, Callús, Sant Mateu de Bages, 
Valls de Torroella i Palà de Torroella. 
Malgrat això, les instal·lacions han 
estat projectades per preveure possi-
bles increments de la demanda a mitjà 
i llarg termini, d’acord amb la tipologia 
de centres d’assistència primària de la 
Generalitat.
És conegut que el nou CAP no ha 
tingut un camí fàcil. Les limitacions de 
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El nou centre de salut ja és una realitat, 
pendent només de rebre l’equipament
El   nou Centre d’Assistència 
Primària (CAP) és cada 
vegada més a prop de ser 
una realitat, un cop han 
acabat les obres de cons-
trucció de les seves 
dependències al centre de 
la vila. La data d’entrada 
en servei d’aquest equipa-
ment tan necessari per a 
Súria haurà de ser fixada 
per la Generalitat, que 
també aportarà el material 
de les noves instal·lacions

UN ESPAI MODERN PER OFERIR UNA ATENCIÓ SANITÀRIA DE PRIMER NIVELL

Les instal·lacions del CAP es troben completament acabades
La Generalitat haurà de fixar la data de la posada en marxa del nou equipament
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UN ESPAI MODERN PER OFERIR UNA ATENCIÓ SANITÀRIA DE PRIMER NIVELL

La construcció del CAP ha permès 
ampliar la plaça situada al davant del 
nou equipament sanitari. Gràcies a 
l’ampliació, el centre urbà de Súria 
comptarà amb un nou espai adient per 
a  la celebració d’actes públics, oferint 
una alternativa a la plaça de Sant Joan 
en activitats de petit format.
La plaça ha estat dissenyada per poten-
ciar el seu caràcter de lloc de trobada, 
facilitar l’accés dels usuaris al nou CAP 

i esponjar el centre de la vila. A més de 
resoldre l’encaix urbanístic de la zona, 
dotant-la d’equipaments i espais de 
qualitat, la mobilitat dels vianants es 
beneficiarà de l’eixamplament de les 
voreres dels carrers de Pius Macià i 
Domènec Quinquer.
La plaça disposa de bancs, jocs infan-
tils, espai arbrat i contenidors soter-
rats. Al voltant de l’illa també hi 
haurà 29 places d’estacionament amb 

limitació horària, a més d’altres pla-
ces per a càrrega i descàrrega, trans-
port de malalts, serveis mèdics i espai 
reservat per a minusvàlids.
La millora del sector s’inclou dins de 
les actuacions municipals per donar 
més protagonisme als vianants a tot 
el centre urbà. L’autor del projecte ha 
estat l’arquitecte Jaume Espinal, 
també autor de la reforma i modernit-
zació de la Casa de la Vila. 

La plaça del CAP, un espai de qualitat que dóna
més protagonisme als vianants en el centre urbà

l’actual centre de salut, inaugurat l’any 
1983, obligaven a plantejar un projecte 
ambiciós per disposar d’un nou espai 
de la màxima qualitat per a la prestació 
d’aquest servei bàsic. El projecte va 
començar a caminar en l’anterior man-
dat municipal (2003-07). Una de les 
primeres decisions es referia a la ubi-
cació d’aquest equipament. L’indret 

que ocupava l’antiga serradora de Cal 
Belga es va considerar com el lloc més 
idoni per raons de centralitat i perquè 
d’aquesta manera també es resolia 
l’encaix urbanístic de la zona amb el 
seu entorn.
L’abril de 2006, l’Ajuntament i el 
departament de Salut de la Generalitat 
van signar un conveni de col·laboració, 

segons el qual l’administració catalana 
finançaria íntegrament el cost del nou 
equipament, a partir del projecte elabo-
rat per l’arquitecte Enric Sala. Tot i que 
la crisi del sector immobiliari va afectar 
el ritme de les obres, l’empresa cons-
tructora Corriola SL va lliurar els locals 
acabats del nou CAP dins dels terminis 
previstos.

LES DADES

Superfície construïda (amb soterrani i 
sotacoberta): 1.171,83 m2

Superfície útil (amb soterrani i sotaco-
berta): 1.016,48 m2

Instal·lacions

Àrea de medicina interna (sala d’espera i 
6 consultes)

Àrea de pediatria (sala d’espera i 4 con-
sultes)

Àrea polivalent (sala d’espera i 4 consultes)

Àrea d’atenció continuada (sala d’espera, 
consulta, tractaments, 3 boxes i presa de 
mostres)

Àrea d’educació sanitària (aula, 
magatzem i vestidor)

Àrea de personal sanitari (sala de des-
cans, vestidors i habitacions)

Àrea de recepció (zona d’acollida i arxiu 
d’històries clíniques)

Àrea administrativa (sala de reunions-
biblioteca, despatx i vestidors)

Àrea de serveis (serveis, canviador de 
bolquers, magatzem i local per a residus)

Carrer Domènec Quinquer

C
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Carrer Pius Macià
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BALANÇ D’UN MANDAT MARCAT PEL DINAMISME SOCIAL I L’IMPACTE DE LA CRISI

L’alcalde Antoni Julián afirma que, tot i 
la crisi, Súria ha avançat en qualitat de 
vida gràcies a la millora d’equipaments 
i serveis als barris i al centre urbà. En 
aquests darrers quatre anys, l’Ajuntament 
ha hagut de donar resposta a l’impacte 
de la crisi i contribuir al dinamisme 
cultural i social de la vila al costat de les 
entitats.

- Aquest ha estat el seu quart mandat 
com a alcalde. Ha estat més difícil 
que els anteriors?
- Cada moment té la seva dificultat. En 
els darrers quatre anys s’hi ha afegit la 
crisi que afecta tot el país. Però és quan 
es viuen moments complicats que cal 
exprimir la imaginació perquè la gestió 
sigui encara millor.  
   
- Com ha afectat la crisi econòmica a 
les actuacions i projectes munici-
pals? 
- Hem tingut menys ingressos, però per 
mantenir tots els serveis hem necessitat 
el mateix volum de despesa. Les claus 
per invertir ha estat els plans Zapatero i 
la millora de la gestió econòmica de la 
corporació. 

- Quines han estat les principals ac-
tuacions de l’Ajuntament contra 
l’impacte de la crisi?
- L’increment d’ajuts socials, la poten-
ciació del servei d’inserció laboral, els 
plans d’ocupació per a persones en atur, 
i l’ajut a la promoció de les persones a 
través d’assessorament i de formació, 
entre d’altres iniciatives. 

- Quins punts destacaria com a més 
rellevants en l’acció de govern muni-
cipal?
- Per a Súria era prioritari aconseguir un 
nou centre de salut, i aviat podrem 
estrenar-lo. En paral·lel, s’ha resolt la 
urbanització d’aquest sector, de forma 

definitiva i amb qualitat. Totes les obres 
públiques realitzades han estat un pas 
endavant per a Súria. Un altre fet relle-
vant ha estat aconseguir que una entitat 
dedicada a les persones amb disminució 
hagi convertit l’antiga caserna en un 
taller-residència, millorant la seva qua-
litat de vida. Això m’ha omplert d’una 
especial il·lusió.   

- Súria ha seguit donant proves d’un 
gran dinamisme cultural i social. 
Com s’ha intentat donar suport a 
aquesta vitalitat associativa des de 
l’Ajuntament?
- Sent a prop de totes les iniciatives, 
escoltant tothom, engrescant projectes, 

buscant fórmules i ajuts per fer-les pos-
sible, i reconeixent el molt treball rea-
litzat. La cultura i l’associacionisme és 
molt viu a Súria i l’Ajuntament s’hi ha 
d’afegir sempre.     

- Li sap greu que no hagi estat possi-
ble avançar més en el desenvolupa-
ment de nous equipaments cultu-
rals?
- Em dol, però aquesta és la realitat. La 
crisi econòmica i problemes de desen-
volupament urbanístic han encallat un 
projecte emblemàtic en l’agenda del 
Govern municipal. Tot i això, no hi 
estic desanimat. És l’ocasió per repen-
sar la planificació dels equipaments, 

Antoni Julián i Ribera, alcalde de Súria ▼

“Per a Súria era prioritari aconseguir un nou
centre de salut, i aviat podrem estrenar-lo”

L'alcalde remarca que l’Ajuntament ha d’estar al costat de les entitats
La millora dels equipaments culturals serà una prioritat per als propers anys
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BALANÇ D’UN MANDAT MARCAT PEL DINAMISME SOCIAL I L’IMPACTE DE LA CRISI

Quatre moments destacats de l’actual mandat municipal
D’esquerra a dreta i de dalt a baix, cloenda de les obres de remodelació del Grup Sant 
Sebastià a Salipota, estrena de la remodelació de la Casa de la Vila, inauguració del 
nou centre d’Ampans i presentació de les millores de la plaça de Sant Joan i de l’entorn 
del riu Cardener

actualitzant-los i adaptant-los a les 
necessitats dels propers anys. Ja s’hi 
està treballant fort. Penso que el proper 
mandat serà decisiu per aconseguir-ho.   

- El camí cap al nou centre de salut, 
ha estat més complicat del previst?
- Ha tingut la seva dificultat. La gestió 
urbanística va fer el seu camí. L’esclat 
de la crisi i el concurs de creditors de 
l’empresa que el construïa van ser una 
ensopegada greu. Per sort, la situació 
s’ha reconduït i som a punt d’arribar a 
la meta. Estem mantenint converses i 
negociacions per superar un darrer 
obstacle: la retallada general del depar-
tament de Salut de la Generalitat. 
L’Ajuntament participarà en el finança-
ment de la seva posada en marxa i crec 
que ben aviat podrem estrenar el nou 
CAP.   

- Han estat la millora de la plaça de 
Sant Joan i l’ampliació de la plaça 
del CAP les obres més significatives?
- Han estat importants, com totes les 
que he esmentant abans. També voldria 
referir-me a la remodelació de la Casa 

de la Vila i la seva accessibilitat. Una 
altra obra rellevant ha estat la millora 
del camp de fútbol, amb la gespa artifi-
cial i la coberta de la gradería.

- Està satisfet del desenvolupament 
del Pla de Barris al Poble Vell i a Sant 
Jaume?
- Ha estat un front de treball impor-
tantíssim que encara té camí per córrer. 
Donar qualitat de vida als barris amb 
més dèficits és un dels objectius de la 
nostra actuació municipal. De mica en 
mica estem assolint fites en aquest sen-
tit.

- En aquest mandat s’han fet millores 
importants en equipaments significa-
tius com la Casa de la Vila, el parc 
municipal El Casino o el camp de 
futbol, entre d’altres. Què hi resta 
per fer?
- Sens dubte, avançar en els equipa-
ments culturals. Penso en una nova i 
moderna Biblioteca, en un espai més 
adequat per a l’oci i el lleure de joves i 
de gent de totes edats, i en un espai 
escènic i musical potent. 

- Parlant en termes generals, 
diria que la qualitat de vida a 
Súria ha millorat en aquests 
darrers quatre anys, tot i la 
crisi?
- Globalment, penso que 
col·lectivament Súria ha guanyat 
molt en aquests quatre anys. Però 
no podem oblidar que la crisi està 
tocant de prop moltes famílies i 
el creixement de l’atur ens ha de 
preocupar. Cal seguir lluitant-hi.   

- Ha passat el pitjor de la crisi?
- Penso que en aquest 2011 hem 
d’iniciar la recuperació, tot i que 
ens caldrà seguir vetllant. 
Globalment, caldrà reorientar un 
nou model de gestió i desenvolu-
pament. En aquest sentit, em 
sento i sóc optimista. 

- Per tirar endavant una bona 
acció de govern, cal comptar 
amb un bon equip?
- És indispensable. Cal un treball 
d’equip compenetrat, sensible a 
les necessitats i a les propostes de 
la ciutadania, sense interessos 
personals i amb una visió oberta, 
innovadora i moderna sobre les 
iniciatives i projectes de la vila.

- Ja porta setze anys com a 
alcalde i aspira a la reelecció. 
Com explicarà als votants de 
Súria que no ha perdut la 
il·lusió ni les ganes d’impulsar 
nous projectes?
- Tinc tanta o més il·lusió que 
quan vaig entrar a l’alcaldia. 
L’experiència d’aquests anys com 
a alcalde m’ha fet adonar d’alguns 
errors i rectificar, però també 
m’està donant molta energia, 
sensibilitat i sentit de l’eficàcia 
per encapçalar la nova proposta 
del meu grup municipal per als 
propers quatre anys. El mes 
importat és que és una tasca que 
encara m’apassiona.

"Súria ha guanyat molt, 
però no podem oblidar 
que la crisi toca de
prop moltes famílies"



La Fira Medieval d’Oficis és un dels actes suriencs més atractius
La col·laboració amb les entitats és necessària per revitalitzar la tradició cultural

L’activitat cultural d’un poble reflexa la 
seva fortalesa cívica i social, el respecte 
que sent per les seves arrels i la voluntat 
de projectar-se cap al futur. Súria viu 
una etapa de gran vitalitat cultural i asso-
ciativa, recollint l’herència d’una tradició 
centenària i el treball de milers de per-
sones que al llarg del temps han man-
tingut viva aquesta flama, de vegades en 
circumstàncies difícils.
L’Ajuntament vol contribuir a aquest 
dinamisme donant suport a l’activitat de 
les entitats i organitzant actes i exposi-
cions que contribueixin a enriquir l’oferta 
cultural, revitalitzant celebracions tradi-
cionals o potenciant valors locals.
La consolidació de la Fira Medieval 
d’Oficis representa un èxit compartit 
amb totes les entitats i persones que la 
fan possible.  Al voltant de les 
Caramelles s’ha desenvolupat un ampli 
programa d’actes per donar encara més 
relleu a aquesta tradició, amb la novetat 
de la trobada gegantera i la baixada 
d’andròmines. També s’ha treballat per 

millorar la difusió i el suport material 
de la festa. Una mostra n’és el dossier 
didàctic elaborat amb la participació de 
diferents mestres dels centres 
d’ensenyament de la vila.
En aquesta línia, la festa de sant Sebastià 
viu un rellançament gràcies a un variat 
programa que inclou actes de gran 
interès cultural. El 125è aniversari dels 
fets del còlera ha permès recuperar 
dades inèdites de la nostra història, 
apropar la tradició del Vot de Poble a 
les noves generacions i convertir 
l’espectacle ‘Pell de Poble’ en una fita 
social i cultural.
Súria ha estat el quart municipi de 
Catalunya i el primer del Bages en 
adherir-se al programa Municipi Lector, 
coordinat per la Biblioteca Pública i 
amb la participació de tots els centres 
d’educació. En aquest objectiu de pro-
moure la cultura, la Biblioteca hi juga 
un paper essencial i ha incrementat el 
nombre d’usuaris, el seus fons i les 
seves activitats.
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LA CULTURA, UN REFLEX DE FORTALESA CÍVICA I SOCIAL

L’Ajuntament té la responsabi-
litat de vetllar per la conservació 
del patrimoni històric, posant-lo 
a l’abast de tothom com a signe 
d’identitat col·lectiva i capaç 
d’atreure un turisme de qualitat. 
En l’actual mandat s’ha man-
tingut l’esforç per consolidar 
Súria com un dels centres turís-
tics de la comarca, ampliant 
l’oferta d’activitats al voltant del 
Poble Vell. 
La Campanya d’Excavació 
Arqueològica, amb el suport de 
l’institut Mig-Món, és un altre 
exemple d’aquest treball per 
revaloritzar el patrimoni 
històric. El Pla de Barris també 
ha permès recuperar l’edifici 
del Casinet, que configurarà un 
gran centre cultural  amb la sala 
Cal Balaguer del Porxo.
La participació de Súria en el 
projecte del Parc Geològic i 
Miner de la Catalunya central 
oferirà noves possibilitats de 
desenvolupament turístic, 
aprofitant el nostre ric patri-
moni natural. Una altra prioritat 
passa per la millora dels equi-
paments culturals, adaptant els 
estudis fets anys enrere a les 
noves realitats.

Consolidació de 
l'oferta turística 
i recuperació
del patrimoni

L’Ajuntament impulsa l’activitat cultural i 
dóna suport al dinamisme de les entitats

Excavació Arqueològica a les Guixeres
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ENSENYAMENT PER A TOTHOM, UNA GARANTIA DE PROGRÉS SOCIAL

Les institucions han de promoure ini-
ciatives de sensibilització contra la 
violència vers les dones i les discrimi-
nacions per motius de gènere. 
L’Ajuntament concentra aquestes 
accions al voltant del Dia Internacional 
de la Dona (8 de març) i del Dia 
Internacional per a l’eliminació de la 
violència vers les dones (25 de novem-
bre). Els actes centrals d’aquestes dues 
commemoracions són, respectiva-
ment, la lectura d’un manifest davant 

de la Casa de la Vila i l’encesa 
d’espelmes a la plaça de Sant Joan 
com a homenatge a les dones mortes 
per la violència masclista. En els dar-
rers anys, el nombre d’activitats rela-
cionades amb aquestes dues dates ha 
augmentat amb tallers, xerrades i 
activitats participatives per a homes i 
dones de totes les edats. L’organització 
d’aquests actes, que es perllonguen 
durant vàries setmanes, compta amb la 
col·laboració de diferents entitats.

Accions de sensibilització per la igualtat de gènere

Encesa d’espelmes contra la violència

En els darrers quatre anys, Súria 
ha avançat en educació, en 
cohesió i en reforçament de la 
identitat col·lectiva. L’Ajunta-
ment hi ha contribuït amb la 
seva acció cultural i el suport a 
iniciatives d’entitats, escoles i 
ciutadania. Tota la vila s’ha be-
neficiat de la projecció acon-
seguida per la Fira Medieval 
d’Oficis i l’oferta turística del 
Poble Vell; la diversitat i qualitat 
de les festes patrimonials (Sant 
Sebastià, Caramelles i Onze de 
Setembre); la recerca i divul-
gació de la nostra història i pa-
trimoni; la consolidació de 
l’Escola de Música i de l’Escola 
d’Adults; la promoció de la lec-
tura a través del programa 
Municipi Lector i la Biblioteca; 
l’ampliació de la llar d’infants 
Petit Estel i les millores a les 
escoles; les accions per a la igual-
tat de gènere... Perquè la Cultura, 
l’Educació i la Igualtat no han de 
ser patrimoni d’uns pocs, sinó de 
tothom. Com a regidora, agraeixo 
la participació i animo a seguir-hi 
treballant.

ENCARNA MATA I CARO
Regidora de Cultura, Educació, 

Turisme i Igualtat

EN PRIMERA PERSONA

La millora d’instal·la-
cions i l’increment de 
l’oferta educativa dels 
centres de titularitat 
municipal han estat dos 
objectius bàsics de l’àrea 
d’Educació. Gràcies a 
les actuacions realit-
zades i al treball dels 
equips docents, aques-
tes escoles s’han con-
vertit en agents de dina-
mització cultural, plena-
ment implicades amb el 
teixit social surienc.
L’ampliació de l’escola 
bressol Petit Estel 
cobrirà les necessitats 
d’espai a mitjà i llarg termini. Gràcies a 
aquestes obres, el centre compta ara amb 
noves aules i més espais per a l’equip 
educador.
L’Escola d’Adults ha consolidat la seva 
oferta formativa, complementada amb 
activitats sobre igualtat de gènere, inte-
gració i apropament intercultural. També 
ofereix per primer cop un curs de pre-
paració als cicles formatius de grau 
mitjà, amb la participació d’altres àrees 
municipals.
L’activitat de l’Escola de Música també 
s’ha enriquit amb nous programes for-

Els centres d'ensenyament creixen 
en espai, dinamisme i oferta

L’ampliació potenciarà l’escola bressol
El centre compta ara amb més aules i entorns de treball

matius i més grups instrumentals i 
vocals, a més del tradicional cicle de 
concerts al Petit Auditori. Una mostra 
d’aquest dinamisme és la seva partici-
pació en la Jove Orquestra de la 
Catalunya Central (JOCC).
L’Ajuntament col·labora amb els altres 
centres d’ensenyament, conscient de la 
importància de l’educació per avançar 
cap a una societat més justa i més lliure. 
Aquest també és un dels objectius del 
Consell dels Infants, format per alumnes 
escollits democràticament entre els seus 
companys i companyes.
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Súria és un dels munici-
pis bagencs amb més 
tradició de recollida 
selectiva. L’Ajuntament 
ha intentat facilitar i 
promoure aquesta 
necessària pràctica, 
incrementant el nombre 
de contenidors als barris 
i a través de campanyes 
divulgatives. 
L’any 2008, Súria es va 
convertir en una de les 
primeres poblacions de 
la comarca amb una 
ordenança sobre la 
recollida selectiva. El 
respecte al medi també 
orienta les actuacions municipals en 
altres àmbits. 
Així, gràcies a les obres de la plaça de 
Sant Joan s’ha renovat el sistema de fil-
tratge de la font i s’han instal·lat els 
primers contenidors soterrats a l’entorn 
d’aquest espai urbà. Recentment, també 
s’ha signat un conveni amb el Gremi de 
Constructors d’Obres per garantir una 
bona gestió de residus al sector, a més 
d’altres bones pràctiques de treball.
També es va fer una campanya per 
fomentar l’ús de la deixalleria, amb 

La recollida selectiva, més a prop 
per avançar en el respecte ambiental

Súria ja disposa de contenidors soterrats
Els primers es van posar a l’entorn de la plaça de Sant Joan

Una deixalleria mòbil visita quinzenal-
ment la plaça de Sant Joan des de l’octubre 
de 2009 per tal de recollir residus de petit 
tamany per als quals no hi ha contenidor 
al carrer, com piles, cables, pintures, fluo-
rescents, tòners, ferralla o petits electro-
domèstics, entre d’altres. Es tracta d’un 
servei gestionat pel Consorci del Bages 
per a la Gestió de Residus, al qual pertany 
l’Ajuntament.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir 
un nou instrument als ciutadans i ciuta-
danes de Súria per tal de facilitar la reco-

llida selectiva, complementant els serveis 
que ja ofereix la deixalleria municipal. La 
deixalleria mòbil és present a Súria en 
dissabtes alterns, coincidint amb el desen-
volupament del mercat setmanal. 
Les deixalleries mòbils pretenen ser un 
complement a les deixalleries fixes, prio-
ritzant la recollida de residus de petit 
volum. També ofereixen assessorament a 
les persones usuàries sobre el reciclatge 
d’aquests materials, aprofitant la seva 
ubicació en punts de gran afluència de 
persones.

La deixalleria mòbil, un nou servei
per a residus de petit tamany 

Les accions de comunicació són bàsiques 
per avançar en el camí cap a la sos-
tenibilitat. La presència d’un agent cívic 
als carrers de Súria i el calendari de la 
Closcaneta han servit per apropar a 
tothom la sensibilització pel medi am-
bient. Un total de 3.000 exemplars de 
l’última edició del calendari van arribar 
a les llars i als centres d’ensenyament de 
la vila, que també han estat destinataris 
d’altres iniciatives.

Iniciatives per
sensibilitzar sobre
el medi ambient  

l’obsequi de bosses de reciclatge, i s’ha 
donat suport a iniciatives ciutadanes de 
sensibilització, com la campanya de 
recollida de material electrònic impulsa-
da pel comerç i el projecte Escoles 
Verdes a Súria, protagonitzat pels 
col·legis d’ensenyament primari.
Per evitar residus plàstics en actes i 
festes al carrer, l’Ajuntament va posar a 
disposició dels organitzadors dos equips 
mòbils de contenidors per a recollida 
selectiva i centenars de gots reutilit-
zables. 

AVANÇAR CAP A LA SOSTENIBILITAT, UN OBJECTIU INDISPENSABLE

El riu Cardener configura un 
entorn natural de gran importàn-
cia per a Súria. Durant aquest 
mandat s’ha desenvolupat la 
segona fase del projecte Riu 
Verd, restaurant la vegetació de 
ribera des de les hortes fins a 
pràcticament el Fusteret, a més 
d’altres iniciatives de neteja i 
restauració. Aquestes actuacions 
s’afegeixen a les efectuades des 
d’altres àrees municipals per 
millorar l’entorn del riu, fent-lo 
més agradable i accessible a 
persones de totes les edats.

El riu Cardener, 
una gran riquesa
natural que
cal preservar

Perspectiva del riu des de la palanca
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LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, INSTRUMENT NECESSARI EN TEMPS DE CRISI

L’acció municipal en 
temps de crisi no només 
ha d’intentar pal·liar les 
noves problemàtiques 
socials, sinó que també 
ha de proporcionar eines 
per a la recol·locació 
laboral de persones en 
atur i contribuir a l’èxit 
dels projectes empre-
sarials, amb l’objectiu 
bàsic d’afavorir la crea-
ció de nous llocs de 
treball. 
Per tal de fer-ho possi-
ble, l’Ajuntament de 
Súria ofereix serveis 
d’informació i assesso-
rament per a empreses i emprenedors en 
aspectes com la gestió, la formació, 
l’accés a programes europeus i les tec-
nologies de la informació i la comuni-
cació (TIC). Una altra vessant destacada 
de l’activitat municipal és el servei 
d’inserció laboral, que posa en contacte 
empreses i demandants d’ocupació, tot 
facilitant assessorament per tal que la 
seva tornada al món laboral sigui el més 
ràpida possible.
L’Ajuntament també gestiona el desen-
volupament a Súria de programes de 

Acompanyament a empreses i
persones per crear llocs de treball

Noves dependències de Promoció Econòmica
La inserció laboral és un objectiu bàsic municipal

La formació és més necessària que mai 
en un entorn econòmic desfavorable, 
com a principal garantia de cohesió 
social i creixement personal. 
L’Ajuntament ha organitzat tallers per a 
la recerca de feina i per facilitar l’accés 
de tothom a les noves tecnologies. El 
desenvolupament d’aquestes iniciatives 
ha tingut el suport de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

Tallers pràctics
per afavorir la 
cohesió social Gairebé una trentena de persones en atur 

s’han beneficiat de diferents plans ocupa-
cionals que han estat gestionats per 
l’Ajuntament, acollits al programa Impuls-
Treball del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. Aquests plans han estat cen-
trats en tasques de reparació i millora 
d’equipaments municipals, manteniment 
del mobiliari urbà, neteja de boscos i 
espais de zones properes al nucli urbà.
El programa pretén afavorir la contracta-
ció de persones en activitats relacionades 
amb la construcció o, quan això sigui pos-

sible, en sectors emergents de la nova 
economia. Una de les seves caracterís-
tiques és que combina l’experiència labo-
ral amb la formació per tal de millorar la 
qualificació i la competència professional 
dels participants. 
La participació de l’Ajuntament en aques-
ta iniciativa forma part de les accions 
impulsades per reduir l’impacte de la crisi 
econòmica i afavorir la recol·locació de 
persones en atur. Dos d’aquests plans es 
van iniciar el passat febrer i tindran una 
durada de sis mesos.

L'Ajuntament promou plans ocupacionals 
per contractar persones en atur

L’àrea de Promoció Econòmica 
ha dedicat els màxims esforços a 
impulsar mesures per minimit-
zar l’impacte de la crisi econòmi-
ca. S’hi han fet fins a quatre 
plans d’ocupació que han com-
portat la contractació de 27 per-
sones. Des del servei de borsa de 
treball s’han realitzat 454 entre-
vistes ocupacionals. Després 
d’haver-lo utilitzat, un total de 
242 persones han pogut trobar 
feina. També s’ha donat el 
màxim suport a les activitats del 
comerç local. En l’àrea de Medi 
Ambient, s’ha treballat per acos-
tar els contenidors d’envasos a la 
ciutadania, ubicant-los a totes les 
àrees del municipi i instal·lant 
els primers contenidors soterrats 
de Súria. La millora ambiental 
del riu Cardener i del seu entorn 
s’ha concretat en la segona fase 
del projecte Riu Verd. L’estalvi 
energètic ha estat una altra apos-
ta important d’aquesta àrea, amb 
la substitució de 304 punts de 
llum per bombetes de baix con-
sum i accions de suport al trans-
port públic urbà.

JOSEP SANS I CUENCA
Regidor de Medi Ambient, Sanitat 

Pública i Promoció Econòmica

EN PRIMERA PERSONA

polítiques actives d’ocupació impulsades 
per altres institucions catalanes o euro-
pees. Més d’una trentena d’antics treba-
lladors de Cal Jover van participar en un 
programa del Fons Europeu d’Adaptació 
a la Globalització per a la recol·locació 
laboral de persones afectades per la crisi 
tèxtil.
D’altra banda, la remodelació de la Casa 
de la Vila ha permès dotar l’àrea de 
Promoció Econòmica d’un nou espai per 
oferir una atenció més còmoda i persona-
litzada a tots els usuaris. 
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NOVES EINES DE DINAMITZACIÓ PER ALS COL·LECTIUS JUVENILS

Aquest mandat ha estat marcat 
per la crisi econòmica i la reta-
llada de fons procedents d’altres 
administracions. Malgrat això, 
s’han pogut portar a terme obres 
importants de millora als equipa-
ments esportius, com les piscines 
municipals i, sobretot, el camp 
de futbol. En l’àrea de Joventut, 
cal destacar el nou format del 
programa ‘El Juliol tot ho vol’, la 
recuperació del festival 
Súrialterna’t, el reforçament de 
l’estructura tècnica de la regi-
doria i l’aprovació del nou Pla de 
Joventut. Actualment s’està 
treballant per definir un nou 
model de funcionament del Casal 
de Joves a partir dels contactes 
amb entitats juvenils, després de 
les obres de remodelació fetes en 
aquest equipament. Pel que fa a 
la participació, Súria s’ha dotat 
d’un reglament perquè entitats i 
ciutadania tinguin més veu i 
presència en qüestions munici-
pals. Cal dir que en l’elaboració 
d’aquest reglament va tenir un 
paper fonamental l’exregidora 
M. Àngels Ridó. 

ÀNGEL LÓPEZ I HERNÁNDEZ
Regidor de Joventut, Esports, 

Participació Ciutadana i Solidaritat

EN PRIMERA PERSONA

L’aprovació del Pla de 
Joventut ha estat un dels 
fets destacats de l’actual 
mandat municipal. El 
document defineix les 
línies d’actuació a 
desenvolupar entre els 
anys 2010-11, amb els 
objectius bàsics de pro-
moure noves eines de 
dinamització juvenil i 
fomentar encara més la 
participació dels joves 
suriencs.
El Pla de Joventut apro-
fundeix les línies 
d’actuació dels anys 
anteriors, potenciant el 
treball en xarxa de les àrees municipals i 
reforçant la comunicació amb els 
col·lectius juvenils de la vila.
L’àrea de Joventut ha rebut un nou 
impuls amb la incorporació d’una tècni-
ca especialitzada per tal de desenvolupar 
les directrius del Pla de Joventut, dina-
mitzar el Casal de Joves i promoure 
nous projectes d’informació i partici-
pació. Una de les iniciatives realitzades 
fins ara ha estat la descentralització del 
punt d’informació juvenil (PIJ) de Súria, 
amb la col·laboració de l’institut Mig-

L’àrea de Joventut inicia nova etapa 
amb més recursos i treball en xarxa

El programa anual per a infants ‘El Juliol tot ho vol’, organitzat 
per l’Ajuntament, ha diversificat les seves activitats amb noves 
propostes lúdiques, esportives i escolars, incloent-hi sortides 
per Súria i el seu entorn. L’elevat nombre d’inscripcions regis-
trades en les darreres edicions mostra la vigència d’una inicia-
tiva plenament consolidada que es proposa omplir el lleure 
estiuenc dels nens i nenes de la vila. ‘El Juliol tot ho vol’ és un 
altre exemple de la capacitat organitzativa de les entitats 
surienques i la seva disposició a col·laborar en projectes ciuta-
dans. En els últims anys, la direcció del programa ha anat a 
càrrec de la Societat Atlètica de Súria (SAS). Algunes activitats 
han comptat amb la participació del Consell de la Gent Gran, 
la Comunitat de Regants i el Casal de la Dona.

‘El Juliol tot ho vol’
diversifica la seva oferta

El ple municipal va aprovar el 2009 un reglament de participació 
ciutadana que va tenir en compte les idees recollides en una 
enquesta i en sessions de treball amb persones i entitats de la vila. 
El reglament regula el dret a la iniciativa ciutadana, la convocatòria 
de consultes sobre temes locals i el funcionament de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) com a mitjà de recepció de peticions, 
queixes i suggeriments. Més d’un centenar de persones van pren-
dre part en un procés participatiu sobre la futura illa del barri de 
Sant Jaume. La remodelació del web municipal també ha permès 
avançar cap a l’administració electrònica, oferint nous canals 
d’informació i relació amb l’Ajuntament. També s’ha posat fil a 
l’agulla per tal que es reprenguin les emissions de Ràdio Súria, 
recollint la iniciativa de persones que hi havien estat vinculades. 

Més mitjans per a la
participació i la informació

Món i la Diputació de Barcelona. El nou 
servei ofereix informació presencial i 
organitza accions de dinamització sobre 
temes d’interès per als joves.
El Casal de Joves també ha iniciat una 
nova etapa després de les obres realit-
zades en aquest equipament, ubicat al 
parc municipal El Casino. D’aquesta 
manera, l’equipament s’ha consolidat 
com a escenari d’activitats cíviques, 
socials i formatives amb un esperit mar-
cadament intergeneracional, una funció 
que es potenciarà a curt i a mitjà termini.

Taller sobre afectivitat i sexualitat
Les obres de millora han rellançat el Casal de Joves
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L’ESPORT, UN MOTOR DE BENESTAR SOCIAL I DE SOCIABILITAT

El camp de futbol fa un salt endavant 
amb les millores i la gespa artificial

La gespa artificial simbolitza la nova etapa del camp de futbol
S’ha convertit en un dels recintes més ben dotats de la comarca

El camp de futbol de la Riera de Tordell 
va estrenar a finals de 2009 unes mi-
llores que representen un salt de qualitat 
per a aquest recinte esportiu. La gespa 
artificial, la coberta de la graderia, la 
renovació del sistema d’enllumenat, el 
marcador electrònic, una nova entrada i 
la instal·lació d’una xarxa de reg i sane-
jament han convertit aquest equipament 
municipal en un dels més ben dotats de 
la comarca per a la pràctica del futbol. 
Les millores van ser el resultat d’un 
llarg procés de gestions que l’Ajuntament 
havia iniciat en  l’anterior mandat 
municipal (2003-07). La culminació 
d’aquestes converses va ser possible 
gràcies a la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i del Centre d’Esports 
Súria. L’estrena d'aquestes millores es 
va convertir en el pròleg més adient per 
al centenari del club surienc.
A més de consolidar l’estructura del 
Centre d’Esports com a entitat respon-

sable de la gestió del camp de futbol, la 
remodelació pretén optimitzar l’ús del 
recinte esportiu i obrir-lo encara més al 
conjunt de la població. El pressupost de 
les obres va ser de 744.000 euros.
Durant aquest mandat, el barri de 
Salipota ha estrenat la nova pista 
poliesportiva, una obra que va posar el 
punt i final a la remodelació del Grup 
Sant Sebastià. Aquestes millores 
s’afegeixen a les actuacions realitzades 
en l’anterior mandat per modernitzar 
altres equipaments esportius de la vila: 
el nou pavelló poliesportiu i la coberta 
de la pista de l’escorxador. 
Després de les realitzacions d’aquests 
últims anys, és necessari mirar cap al 
futur. Per això s’ha iniciat l’elaboració 
d’un Pla d’Equipaments Esportius amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
El document definirà el futur d’aquestes 
instal·lacions en funció de les necessitats 
de la vila a mitjà i llarg termini.

La millora d’equipaments 
esportius pretén fomentar la 
pràctica esportiva i reforçar 
l’activitat de les entitats 
surienques que treballen en 
aquest àmbit. Les piscines 
municipals van estrenar l’estiu 
de 2008 una nova zona de gespa 
artificial i altres millores pen-
sades per fer més acollidor el 
recinte, millorar la qualitat de 
l’aigua i facilitar la pràctica de 
la natació a les persones amb 
mobilitat reduïda.
Un altre objectiu important és 
el suport a l’esport escolar, amb 
la col·laboració dels centres 
d’ensenyament. L’ús del Rieral 
del Tordell com a escenari del 
Cros Escolar ha propiciat un 
èxit de públic i de participació, 
amb rècord del nombre d’atletes 
en l’última edició.
L’esport també és part destaca-
da d’altres iniciatives de lleure 
adreçades als infants. En aques-
ta mateixa línia de col·laboració 
amb les entitats i els centres 
d’ensenyament es troben cites 
plenament consolidades de 
l’esport escolar, com la Setmana 
Jove de l’Esport, el Campionat 
d’Atletisme Local en Pista i el 
Mini Indor.

Renovació 
d’equipaments
i foment de la 
pràctica esportiva

Les piscines municipals han millorat
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NOVA ETAPA PER A UN SERVEI MUNICIPAL BÀSIC

El canvi de gestió de la brigada 
municipal va ser el primer repte 
que la regidoria va haver de 
superar. Calia fer un estudi 
exhaustiu per garantir els objec-
tius fixats per a la legislatura. Va 
valer la pena fer números i com-
binacions perquè al final el resul-
tat ha estat molt positiu, i és que 
els números parlen sols. La 
brigada té avui una estructura 
consolidada i uns recursos 
humans cada dia més profes-
sionals, que permeten donar res-
postes ràpides i eficients. Cal, 
però, continuar millorant els 
mitjans materials, que encara 
ens manquen. El cost de la briga-
da s’ha reduït d’un 28%, amb un 
estalvi de 180.000 euros anuals, 
i la productivitat ha augmentat 
d’un 35%, donant servei 7,30 
hores més cada dia. Pel que fa a 
les festes, estem adequant les 
despeses als temps de crisi que 
patim. La Festa Major de 2010 
va reduir el seu cost d’un 27%, i 
enguany seguirem en la mateixa 
línia de contenció en totes les 
nostres festes. 

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ I CASTILLO
Regidor de Via pública i Festes

EN PRIMERA PERSONA

La brigada municipal 
d’obres i serveis va ini-
ciar una nova etapa 
l’any 2008, quan 
l’Ajuntament en va 
assumir la gestió direc-
ta després d’una fase de 
funcionament en règim 
de concessió externa. 
D’aquesta manera es 
pretenia millorar el 
funcionament d’aquest 
servei municipal bàsic i 
donar resposta a les 
noves tasques assu-
mides en els darrers 
anys, però sense incre-
mentar els costos.
Aquestes noves tasques 
són una conseqüència de la major do-
tació de mobiliari urbà i de la vitalitat 
social de la vila, atès que una vessant 
destacada de la seva activitat consisteix 
en donar suport logístic a la celebració 
d’esdeveniments. Les altres feines 
bàsiques de la brigada consisteixen en 
tenir cura del manteniment de la via 
pública, endreçar els espais verds i vet-
llar per la bona conservació de les 
instal·lacions i equipaments municipals.
El balanç d’aquesta nova etapa ha estat 

La brigada d’obres i serveis es 
reforça amb més efectius i mitjans 

Vehicle multitasca de la brigada, en acció 
La dotació material del servei ha estat modernitzada

clarament positiu, tant pel que fa a la 
gestió del servei com a l’activitat de la 
brigada. Coincidint amb el canvi d’etapa, 
el nombre d’efectius va ser incrementat i 
es va crear la figura d’un coordinador. 
Aquesta modernització de la gestió va 
anar acompanyada per una millora de la 
dotació material. Un exemple va ser la 
incorporació d’un modern vehicle multi-
tasca per agilitar les tasques de desbros-
sar, traslladar materials, piconar i obrir 
forats, entre d’altres treballs.

La celebració de festes populars 
compta habitualment amb el suport 
logístic de l’Ajuntament, sempre a 
petició de les entitats organitzadores. 
Aquesta vessant de l’activitat munici-
pal es va veure reforçada l’any passat 
amb l’adquisició de noves taules i 
cadires que van permetre millorar les 
condicions de celebració d’aquests 
actes. Les darreres edicions de Festa 
Major s’han vist afectades per la obli-

gada contenció pressupostària que 
afecta totes les administracions. 
Malgrat això, s’ha mantingut la 
gratuïtat de la gran majoria d’actes i 
s’ha pogut oferir un programa variat 
per satisfer els gustos de persones de 
totes les edats. D’altra banda, també 
han estat introduïts canvis per avan-
çar cap a la renovació de la tradició 
del pubillatge, que es troba tan arrela-
da a la nostra vila.

Suport i mitjans per a la celebració de 
festes populars als carrers de la vila

Imatge de la cercavila de la Festa Major



L A  TO R R E M a r ç  2 0 1 113

OBRES PER DONAR PROTAGONISME A LES PERSONES A L’ESPAI URBÀ

El nostre Ajuntament, com tot el 
país, està patint les conseqüèn-
cies de la crisi econòmica i ha 
estat necessari adoptar mesures 
per garantir la bona salut de les 
finances municipals. Per aquest 
motiu s’han reforçat els meca-
nismes de control de la despesa. 
A hores d’ara, l’endeutament es 
troba en nivells assumibles, per 
sota del límit legal del 75%, i 
això ens permet encarar nous 
projectes. Hem congelat les taxes 
municipals durant dos anys i 
seguim treballant per reduir el 
termini de pagament de factures. 
Aquest difícil entorn també ha 
condicionat les inversions. 
Malgrat això, el Pla de Barris ja 
ofereix les primeres realitats de 
millora al Poble Vell i a Sant 
Jaume. Els fons estatals i 
l’aportació municipal han per-
mès tirar endavant obres 
necessàries per a la millora de 
l’espai urbà, l’accessibilitat dels 
barris i la modernització 
d’equipaments. La crisi obliga a 
no abaixar la guàrdia, però cal 
ser optimistes de cara al futur.

MIQUEL A. MONTAÑÀ I MERINO
Regidor d’Urbanisme i Hisenda

EN PRIMERA PERSONA

Els barris del Poble Vell 
i de Sant Jaume s’han 
beneficiat de les actua-
cions realitzades fins 
ara dins del Pla de 
Barris, que han repre-
sentat l’esforç inversor 
més important de 
l’actual mandat munici-
pal. La renovació del 
tram superior del carrer 
Sant Sebastià i la recu-
peració del Casinet han 
estat, per ara, les obres 
més destacades d’un 
projecte ambiciós que 
continuarà amb la pri-
mera fase de la urbanit-
zació de la carretera de Sant Salvador. 
El Projecte d’Intervenció Integral del 
Poble Vell-Sant Jaume pretén millorar 
l’estat de les edificacions, l’accessibilitat 
i els espais públics d’aquests dos històrics 
barris per tal que guanyin en serveis, 
atractiu i qualitat de vida. 
Diferents sessions d’informació i parti-
cipació ciutadana han estat celebrades 
per recollir, en la mesura del possible, 
les propostes dels veïns i veïnes dels dos 
barris en la planificació de les principals 
obres previstes.

El Pla de Barris, una aposta pel 
Poble Vell i per Sant Jaume

El carrer Sant Sebastià, després de les obres
El Pla de Barris ha comportat un gran esforç inversor

En la urbanització de la carretera de Sant 
Salvador, es preveuen obres de repavi-
mentació, construcció de voreres i passos 
per a vianants, aparcaments, zones verdes 
i la millora dels accessos a les cases, 
entre d’altres actuacions.
En el finançament de les actuacions del 
Pla de Barris a Súria participen la 
Generalitat de Catalunya (50%) i 
l’Ajuntament (50%). El seu desenvolu-
pament ha coincidit amb una etapa de 
contenció inversora a totes les adminis-
tracions.

El criteri bàsic de les obres de l’actual mandat ha estat donar 
prioritat a les persones en la millora dels espais urbans. Els 
vianants han guanyat protagonisme gràcies a l’ampliació de la 
plaça de Sant Joan i l’eixamplament de la vorera del carrer 
Guimerà sobre el Cardener, dins dels treballs de recuperació de 
l’entorn del riu. Un altre objectiu ha estat millorar l’accessibilitat 
als barris. En són exemples la pavimentació de l’avinguda 
Santa Bàrbara i l’aixecament de la rotonda de Salipota, davant 
del col·legi Mare de Déu de Montserrat. Aquestes actuacions 
es van finançar amb els fons estatals dels anys 2009-10. 
L’ampliació del cementiri també mereix una atenció destacada. 
A més d’incrementar la capacitat del recinte, les obres han 
dotat l’equipament d’una nova imatge i de nous serveis.

Prioritat per als vianants i 
millors accessos als barris

La contenció ha marcat l’elaboració dels pressupostos 
municipals dels darrers anys per l’impacte de la crisi 
econòmica i els criteris restrictius aplicats per les admi-
nistracions superiors en la distribució de recursos als ajun-
taments. En el cas de Súria, això s’ha traduït en un control 
pressupostari exhaustiu, garantint la prestació de serveis i 
la previsió d’inversions. Malgrat això, l’increment mitjà 
d’impostos i taxes municipals no ha superat la variació de la 
inflació per no generar una dificultat afegida a particulars i 
empreses. El deute viu de l’Ajuntament a 31 de desembre de 
2010 era del 50,18% sobre els ingressos corrents liquidats el 
2009, força per sota del nou límit legal que el govern central 
ha imposat a les administracions municipals (75%). 

Pressupostos municipals 
marcats per la contenció
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SEGURETAT COM A GARANTIA DE RESPECTE I CONVIVÈNCIA

En moments de crisi, els Serveis 
Socials municipals ha de fer front 
a noves necessitats. A Súria, les 
demandes dels usuaris han aug-
mentat de manera significativa 
en aspectes com alimentació, 
escolarització, subministraments 
o renda mínima d’inserció. La 
Llei de la dependència també ha 
comportat noves gestions per tal 
que les persones beneficiàries 
accedeixin als recursos i presta-
cions previstes. Pel que fa a 
l’àrea de Seguretat Ciutadana, 
s’han assolit els objectius de 
reducció de l’accidentalitat, a 
través de millores en la senyalit-
zació, actuacions en vies de 
major densitat de trànsit, incre-
ment de campanyes de sensibilit-
zació i presència policial als 
punts de major incidència. 
Malgrat això, no podem abaixar 
la guàrdia. La feina diària de la 
Policia Local es caracteritza per 
l’apropament als ciutadans i per 
la necessitat d’atendre situacions 
i circumstàncies cada vegada 
mes complexes, a les quals cal 
donar-hi resposta immediata. 

CARLOS ROIGÉ I SOLANO
Regidor de Seguretat Ciutadana i 

Serveis Socials

EN PRIMERA PERSONA

La seguretat ciutadana 
permet que la vida 
social es desenvolupi 
en unes condicions sa-
tisfactòries de respecte 
i convivència. La 
Policia Local és 
l’instrument bàsic per 
assolir aquest objectiu 
i, com qualsevol altre 
servei municipal, 
necessita mitjans 
humans i materials  
adients per complir 
amb aquesta tasca.
Al llarg de l’actual 
mandat, la Policia 
Local ha incorporat 
més agents per donar resposta a les 
noves necessitats de la vila i adequar 
els efectius a les previsions de la plan-
tilla orgànica de l’Ajuntament.
La passada tardor es va començar a 
utilitzar, per primera vegada a Súria, un 
radar mòbil per detectar i sancionar 
excessos de velocitat a les vies del nucli 
urbà. Abans de la seva posada en marxa, 
es va portar a terme una campanya 
informativa amb el suport d’un aparell 
mesurador de velocitat i controls a les 
entrades de la vila.

La Policia Local incorpora efectius 
i mitjans per guanyar efectivitat

Circuit urbà de la Setmana de la Mobilitat
La millora de la seguretat vial és un dels objectius del cos

L’Ajuntament ha potenciat l’ús dels 
busos urbans i interurbans, un servei 
de gran importància social. La Guagua 
va estrenar un sistema de targetes mul-
tiviatge, nova imatge i nova senyalit-
zació de parades. Súria s’ha incorporat 
al sistema d’integració tarifària del 
transport públic català, que facilita 
desplaçaments a més de 200 munici-
pis, incloent-hi Barcelona i Manresa. 

La Setmana de la Mobilitat també 
s’ha consolidat com una cita habitual 
per apropar els escolars a la seguretat 
viària i pràctiques de sostenibilitat en 
els desplaçaments. En l’última edició, 
el centre de la vila es va convertir en 
un circuit d’educació viària, amb el 
suport de la Policia Local i la 
col·laboració dels centres escolars i 
del Consell de la Gent Gran.

Mesures per fomentar el transport 
públic i la mobilitat sostenible

En el seu primer mes de funcionament, 
l’aparell va detectar més d’un centenar de 
vehicles que superaven els 80 quilòme-
tres en tram urbà, gairebé un 40% per 
sobre de la velocitat màxima permesa.
El cos municipal també ha incorporat 
moderns equipaments per agilitar la 
gestió i comunicació d’incidències a la 
via pública, com un etilòmetre i disposi-
tius PDA per tramitar sancions de tràn-
sit. La Policia Local també ha participat 
en campanyes informatives d’abast ca-
talà per millorar la seguretat viària.

El bus urbà ha modernitzat la seva  imatge
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EN PRIMERA LÍNIA PER ASSEGURAR LA INTEGRACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL

L’activitat de l’àrea de 
Serveis Socials s’ha vist 
afectada en l’actual 
mandat municipal per 
l’entrada en vigor de la 
Llei de la dependència i 
per l’impacte de la crisi 
econòmica. Els dos fac-
tors han provocat un 
increment de les ges-
tions realitzades, del 
nombre d’usuaris i de 
les problemàtiques ate-
ses, la qual cosa ha obli-
gat a fer grans esforços 
per intentar donar res-
postes ràpides a situa-
cions delicades des del 
punt de vista humà. Els nous usuaris de 
Serveis Socials han estat bàsicament 
persones aturades, que han esgotat el 
subsidi o que tenen ingressos baixos o 
insuficients.
En temps de crisi, les polítiques socials 
són la principal garantia de cohesió 
social. Els ajuntaments tenen un paper 
fonamental per evitar un increment de 
les desigualtats i l’aparició de casos de 
marginació, tot i les limitacions que 
imposa l’actual sistema de finançament 
municipal.

Les necessitats socials creixen per 
la crisi i la Llei de la dependència 

Acte de la Setmana de la Gent Gran
El nivell de prestacions de Serveis Socials s’ha mantingut

El Consell de la Gent Gran és un orga-
nisme municipal consultiu que vol reco-
llir les inquietuds de les persones grans de 
la vila, aprofitant la seva experiència i els 
seus punts de vista per a la millora del 
nostre entorn urbà i natural. 
Es tracta d’un dels principals instruments 
municipals de participació ciutadana. A 
més d’assistir a les seves reunions 
periòdiques, els membres del Consell de 
la Gent Gran també col·laboren en el 
desenvolupament de diferents programes 
i accions de sensibilització ciutadana, 

amb un marcat esperit d’apropament 
intergeneracional.
Des de 1993, l’Ajuntament ofereix clas-
ses de mobilitat a persones majors de 60 
anys, en una mostra de la llarga trajectòria 
del compromís municipal amb aquest 
col·lectiu. Un altre exemple és la Setmana 
de la Gent Gran, que cada any programa 
diferents activitats per millorar la qualitat 
de vida i reforçar l’autoestima. L’alta 
participació registrada en les darreres 
edicions mostra la seva consolidació i 
l’interès que desperta aquesta iniciativa.

Més participació i qualitat de vida
per a les persones grans de Súria

Conscient de la importància d’aquestes 
polítiques socials, l’Ajuntament de Súria 
ha treballat per garantir el nivell de presta-
cions socials i millorar les condicions 
d’atenció al públic. Les obres de la Casa de 
la Vila han permès dotar l’àrea de Serveis 
Socials d’unes dependències més àmplies. 
Per reforçar l’efectivitat d’aquestes actua-
cions, l’Ajuntament també ha desenvolu-
pat línies de treball transversal entre 
diferents àrees i serveis municipals, com 
Serveis Socials, Desenvolupament Local 
i l’Escola d’Adults.

Imatge de l’acció ‘A l’escola hi vaig a peu’

El barri dels Joncarets disposa 
des de mitjans de l’any passat 
d’un Espai Lúdic i de Salut, pen-
sat especialment per a la gent 
gran. L’equipament forma part 
d’una xarxa que ha estat promo-
guda per la Diputació de 
Barcelona i pels ajuntaments. 
L’Espai Lúdic i de Salut consta 
de diferents aparells que per-
meten fer exercicis suaus de 
manteniment. Tot i que s’adreça 
sobretot a les persones grans, la 
utilització de l’equipament és 
obert a la participació de tothom.

Nou Espai Lúdic 
i de Salut per 
mantenir un 
bon estat físic

Demostració de l’ús de l’equipament
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Composició de la corporació municipal

Antoni Julián i Ribera (PSC)
Alcalde
Encarna Mata i Caro (PSC)
Primera tinent d’alcalde i regidora de 
Cultura, Educació, Turisme i Igualtat
Carlos Roigé i Solano (PSC)
Segon tinent d’alcalde i regidor de 
Seguretat Ciutadana i Serveis Socials
Juan José González i Castillo (GPS)
Tercer tinent d’alcalde i regidor de Via 
Pública i Festes
Àngel López i Hernández (ERC)
Quart tinent d’alcalde i regidor de 
Joventut, Esports, Participació Ciutadana 
i Solidaritat
Miquel Àngel Montañà i Merino 
(PSC)
Regidor d’Urbanisme i Hisenda

Josep Sans i Cuenca (PSC)
Regidor de Medi Ambient, Sanitat Pública 
i Promoció Econòmica
Maria Montserrat Llop i Oliver (GIS)
Regidora
Natàlia Flores i Pujol (GIS)
Regidora
Mabel Nieto i Agüera (GIS)
Regidora
Miquel Caelles i Campà (AIS)
Regidor
Ana Pérez i Hidalgo (AIS)
Regidora
Ramon Codina i Hernández (CiU)
Regidor

Primera fila: d’esquerra a dreta, Àngel López, Miquel Caelles, Miquel Àngel Montañà, Antoni Julián, Encarna Mata, 
Josep Sans i Mabel Nieto. Segona fila: d’esquerra a dreta, Ana Pérez, Juan José González, Carlos Roigé, Natàlia Flores, 
Maria Montserrat Llop i Ramon Codina

8è mandat de la democràcia (anys 2007-11)

En el decurs de l’actual mandat, l’únic canvi en la composició municipal es va produir l’abril de 2009: M. Àngels Ridó i 
Ribas, segona tinent d’alcalde i regidora de Medi Ambient i Serveis Socials, va ser subtituïda per Josep Sans i Cuenca 
com a nou regidor de Medi Ambient, Sanitat Pública i Promoció Econòmica. Aquest canvi va donar lloc a una redis-
tribució de competències que va afectar diferents membres de l’equip de govern.

PSC 
Partit dels Socialistes de Catalunya
GPS 
Grup de Progrés de Súria
ERC 
Esquerra Republicana de Catalunya
GIS 
Grup Independent de Súria
AIS 
Alternativa Independent de Súria
CiU 
Convergència i Unió

Partits polítics i
agrupacions d'electors

presents a l'Ajuntament 
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Balanç positiu gràcies a molta gent

El mandat municipal 2007-2011 que-
darà marcat per un aspecte desfavo-
rable i un altre de molt positiu. És el 
període en què la crisi econòmica ge-
neral ha aterrat de ple damunt de la 
població, amb tots els problemes per-
sonals i col·lectius que lamentablement 
arrossega. Evidentment, també aquesta 
situació ha estat un factor desestabilit-
zador per a la marxa de l’Ajuntament i 
tota la seva gestió d’inversions i 
serveis.
Per aquesta raó, des del grup municipal 
del PSC, durant quatre anys hem inci-
dit en reforçar les polítiques de suport 
a l’ocupació i estar al costat de les ini-
ciatives industrials que han anat nai-
xent o creixent poc a poc. L’Escola 
d’Adults ha fet un paper decisiu en 
incrementar el nivell formatiu de molta 
gent de la vila i els Serveis Socials 
municipals han extremat la proximitat 

cap als veïns que més ho han necessi-
tat. L’atenció màxima a les persones ha 
estat el primer objectiu de molt treball 
realitzat.
Malgrat aquesta situació difícil, la 
gestió d’aquests quatre anys ha portat a 
Súria un gruix d’obra pública i de mi-
llores que donen molta més qualitat de 
vida a tothom: l’ampliació de la llar 
d’infants i urbanització de la illa, la 
gespa del camp de futbol, la remode-
lació de la Casa de la Vila, la reurba-
nització de carrers i vials a diferents 
indrets,  l’ampliació del cementiri, la 
reforma i millora de la plaça de Sant 
Joan i la font, l’eixample de la vorera 
sobre el riu al barri de Sant Jaume, la 
consolidació urbana de la cèntrica illa 
dels carrers González Solesio-Pius 
Macià-Domènec Quinquer i la nova 
plaça, la propera implantació del nou i 
modern Centre d’Assistència Primària 

(nou Centre de Salut)... 
És un balanç que ha estat acompanyat 
d’una bona dinamització de la vida 
cultural,  associativa, esportiva, juvenil 
i del calendari festiu. Hi ha hagut una 
excel·lent col·laboració amb els centres 
escolars, s’ha iniciat el programa 
Municipi Lector, s’han consolidat les 
accions d’igualtat de gènere, s’ha 
treballat  en matèria d’història, patri-
moni, divulgació...
En aquests quatre anys, Súria ha sumat 
molts actius. Per la nostra part, ens 
oferim per a seguir treballant amb 
experiència i responsabilitat. Però, 
sobretot, amb empenta, il·lusió, cons-
tància i esperit de servei a tothom.
Gràcies per tota la participació i 
col·laboració rebuda! Súria s’ho 
mereix!

  GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Amb la feina feta

El maig farà quatre anys que el GPS va 
prendre la decisió de pactar la gover-
nabilitat de l’Ajuntament de Súria jun-
tament amb el PSC i ERC. Sabíem que 
la nostra decisió no seria entesa per 
alguns ciutadans. Érem coneixedors 
que l’oposició i la classe dominant 
aprofitarien l’ocasió per desprestigiar 
el nostre grup, però el respecte i la con-
sideració que ens mereixen els ciuta-
dans de la nostra vila ens va portar a 
prendre la decisió d’afrontar qualsevol 
crítica, abans que deixar un govern en 
minoria en mans de l’oposició.
No cal estudiar ciències polítiques per 
saber que, sense el nostre sentit de 
responsabilitat, Súria hauria tingut un 
govern en minoria i no s’haurien realit-

zat moltes de les obres i millores que 
afortunadament s’han dut a terme. És 
per això que estem segurs que la nostra 
decisió va ser la correcta, en considerar 
que era més important contribuir al pro-
grés de Súria que quedar-se creuats de 
braços i esperar la pròxima legislatura. 
Un exemple del que pot ser un govern 
en minoria el tenim a l’article que va 
publicar el diari Regió7 del dia 14 de 
febrer de 2011, on s’explica que, a 
Sallent, el govern en minoria de CiU no 
ha pogut tirar endavant el projecte per 
construir una nova residencia d’avis 
durant quatre anys perquè l’oposició no 
li ha deixat, i únicament ara que s’acosten 
les eleccions li han donat la llum verda.
El GPS estem convençuts que els ciuta-

dans valoraran els esforços i la dedi-
cació que el GPS ha tingut dia rere dia 
perquè els suriencs i surienques puguin 
gaudir del més ampli ventall de mi-
llores que s’han fet mai a Súria en una 
única legislatura (i no s’han fet en els 
últims mesos, sinó que s’hi ha treballat 
durant els quatre anys). 
Esperem, doncs, que els ciutadans 
sapiguem veure la diferència que hi ha 
entre fer promeses electorals més o 
menys boniques, o poder arribar al 
final de la legislatura AMB LA FEINA 
FETA i amb la satisfacció d’haver con-
tribuït a millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans de Súria.
Salutacions!  

  GRUP MUNICIPAL DEL GPS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...
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Seguirem treballant per Súria
Convèncer els ciutadans i fer sentir les pro-
postes que hem fet des de l’oposició, no és 
fàcil, i més quan la majoria d’aquestes pro-
postes han quedat silenciades pel grup de 
govern format per PSC-ERC-GPS, que 
sempre han sumat set regidors. En aquesta 
legislatura, la nostra feina ha quedat regis-
trada en el nostre bloc (http://gis-suria.
blogspot.com), que ha tingut 18.946 visites, 
amb 487 articles publicats, a data de 9 de 
març de 2011. Un espai on hem penjat les 
nostres opinions, propostes, al·legacions, 
crítiques, humor, notícies que fan referèn-
cia a Súria... Entenent el bloc com una eina 
dinàmica amb intenció d’informar des de la 
nostra mirada GIS.
En aquesta legislatura hem fet mes de tres-
centes preguntes i dinou mocions, prospe-

rant només el conveni amb el transport 
urbà;  la comissió per obrir una taula de 
diàleg amb Iberpotash (que no s’ha portat a 
terme); la zona wifi a la Biblioteca; curs 
formatiu de webs per a entitats; cimentar la 
cuneta de la carretera de Castelladral; 
garantir les retransmissions de Ràdio Súria 
(que resta pendent).  Hem presentat vint-i-
sis precs i només han estat recollits els de 
millora de la web municipal; el pla 
d’accessibilitat a la Casa de la Vila; la reti-
rada dels parterres de la vorera de la llar 
d’infants Petit Estel; i el prec conjunt amb 
els grups de l’oposició sobre la incompati-
bilitat del personal al servei de les adminis-
tracions públiques.  
En relació amb els projectes d’obres, hi 
hem fet aportacions: la zona de jocs de la 

plaça de Sant Joan, que inicialment era de 
sauló, i la substitució actual del parterre per 
l’ampliació; la vorera provisional i cessió 
de terreny de l’àmbit de l’antiga caserna; la 
millora d’accessibilitat al carrer del Roser 
(no com nosaltres proposàvem).
També ha estat important el nostre paper 
com a portaveus d’associacions i veïns, en 
l’elaboració del Reglament de Participació 
Ciutadana, en peticions reiterades de mi-
llora  del riu, el canvi de baranes del Casinet 
i la denúncia del balcó a la Generalitat, i la 
denúncia conjunta sobre el tema dels resi-
dus.
Ara caldria un nou alcalde i una reno-
vació profunda dins l’Ajuntament. És a 
les vostres mans!

GRUP MUNICIPAL DEL GIS

Amb la il·lusió del primer dia
S’acaba la legislatura i és l’hora de fer 
balanç de la feina d’Esquerra en aquests 
quatre anys. No cal dir que ens sentim 
orgullosos d’haver pogut treballar i con-
tribuir amb el nostre granet de sorra a 
millorar Súria, ja sigui des de les regido-
ries que ens ha tocat governar (Esports, 
Joventut, Participació Ciutadana i 
Solidaritat), com des de les altres regido-
ries que formaven part de l’equip de go-
vern.
A l’àrea d’Esports, hem pogut tirar enda-
vant la remodelació del camp de futbol 
amb la col·locació de la gespa artificial, la 
coberta de les graderies, la millora de 
l’enllumenat, del bar i l'acondicionament 
dels vestidors. Les piscines també van 
tenir la seva millora, amb les noves rajoles 
antilliscants i l’ampliació de la zona de 
gespa. Al Club de Tir Esportiu se’ls va 
ajudar a sufragar el mecanisme automàtic 
per a les dianes. Amb la SAS vam arribar 
a l’acord perquè es fessin càrrec de la 
direcció del programa ‘El Juliol tot ho 
vol’. També vam col·laborar amb la secció 
de jiu-jitsu en l’organització dels campio-

nats de Catalunya. Amics Moto Valls de 
Torroella van tenir suport econòmic i 
material per organitzar el campionat 
d’Espanya d’enduro. I amb la resta 
d’entitats esportives, hem estat sempre al 
seu costat per anar solucionant, dintre de 
les possibilitats de cada moment, les seves 
necessitats a l’hora d’organitzar esdeveni-
ments.
A l’àrea de Joventut, el canvi en la orga-
nització de ‘El Juliol tot ho vol’ va ser tot 
un encert, com demostra l’important aug-
ment de participació registrat, en passar de 
80 nens i nenes, l’any 2007, als 190 de 
l’estiu passat. Val a dir que l’empresa que 
ho gestionava fins aleshores ho havia fet 
força bé, però vàrem creure que era millor 
donar la direcció del programa a una enti-
tat del poble. 
L’únic partit que portava al seu programa 
aconseguir un espai per poder fer diferents 
esdeveniments va ser Esquerra, i ho hem 
complert: amb l’ajut de tot l’equip de go-
vern hem pogut obtenir la cessió de les 
naus de Ca l'Agut, que ens han permès 
tenir un local per fer actes lúdics.

Amb Pardalsalcap hem col·laborat en la 
reivindicació de La Castanyada, a la festa 
‘Aixònoésjalouen’, i en les Jornades 
Esportives Nocturnes, entre d’altres esde-
veniments. La recuperació del Súrialterna’t 
era una aposta personal del nostre regidor, 
i també gràcies al grup de joves que es van 
associar en l’entitat Súrialterna’t s’ha 
pogut tornar a tirar endavant.
Això només és un petit resum de la feina 
feta durant aquesta legislatura, però del 
que ens sentim més satisfets és d’haver fet 
del diàleg i la proximitat la nostra millor 
eina de treball. En aquest últim butlletí de 
la present legislatura, per indicació del 
nostre regidor, l’Àngel López, volem 
donar les gràcies als companys de l’equip 
de govern pel seu ajut en tot moment i per 
la seva confiança. Als regidors dels partits 
de l’oposició, el tracte cordial que li han 
tingut. Als treballadors de l’Ajuntament, 
la seva paciència i comprensió.       
Que tingueu una Bona Pasqua i unes 
Bones Caramelles.
     

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’OAC, on també es facilitarà.
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En el darrer número de La Torre, el 
corresponent al desembre de 2010, 
vam fer un balanç (molt breu) de tota la 
feina que ha fet l’alternativa indepen-
dent per a Súria en la legislatura que 
s’està acabant. Vam suposar, donada la 
periodicitat d’aquest butlletí, que, si no 
hi havia sorpreses, aquell seria el darrer 
número.
Doncs bé, hem estat sorpresos i, des de 
l’Ajuntament, se’ns ha convidat a fer 
un escrit per a una nova edició de La 
Torre que apareixerà abans de les elec-
cions municipals que se celebraran el 
mes de maig. La sorpresa inicial ens ha 
portat a reflexionar sobre el perquè 
d’aquesta edició “extraordinària”; els 
únics arguments que ens han vingut al 
cap són arguments de tipus electoralis-

ta. És evident que l’equip de govern 
municipal no vol renunciar a tot allò 
que li pugui ser d’utilitat per a la seva 
propera campanya electoral. I quina 
millor eina de propaganda que un but-
lletí que es distribueix a totes les llars 
surienques i que està finançat amb di-
ners públics?
L’aiS vol aprofitar el poc espai que es 
reserva als grups que no formem part 
de l’equip de govern per agrair el 
suport i la comprensió de molts su- 
riencs i surienques al llarg d’aquests 
quatre anys i per demanar disculpes si 
alguna persona considera que li “hem 
fallat” o no hem complert amb les 
expectatives que ens havia dipositat. 
En aquest sentit, dir-vos que sempre 
hem actuat amb sentit comú, respon-

sabilitat i coherència, amb honestedat, 
sinceritat i molta il·lusió, lluny 
d’estridències, de grans escarafalls, i de 
mentides o mitges veritats. La finalitat 
de la nostra actuació sempre ha estat la 
d’aconseguir el millor per a tots els 
suriencs i surienques.
Per acabar, davant de les properes elec-
cions municipals i l’inici d’una nova 
legislatura, animar-vos a què sigueu el 
més exigents possible amb els grups 
municipals i amb el futur equip de go-
vern i a què participeu activament de la 
vida política municipal. Aquesta 
exigència i participació s’han de 
començar a posar de manifest el proper 
22 de maig. 

  GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Sorpresos!!!
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Per arribar a fer grans coses, cal cuidar 
els petits detalls. En el context actual, 
aquesta frase pren una nova dimensió. 
L’administració pública ha posat el fre 
de mà a molts projectes i serveis que 
fins ara es duien a terme sense haver de 
pensar massa en el seu finançament. Ara 
ens cal una revisió de les prioritats, de 
les iniciatives i de les formes de gover-
nar per poder ajustar l’administració a la 
nova realitat. Això no vol dir renunciar a 
grans projectes de futur, vol dir repensar 
aquests projectes, buscar entre tots un 
equilibri econòmic i fer una planificació 
realista d’aquest futur.
Els nous temps reclamen una nova 
mirada, valorar i cuidar allò que ja 
tenim, mantenir el que està fet, per no 
haver-lo de substituir al cap d’un any. 
Requereix estar atents a les petites 
necessitats, als petits detalls, cuidar la 
neteja, cuidar el manteniment, apostar 

per un poble net i endreçat... Són coses 
que es poden fer sense haver de recórrer 
a les grans inversions. Només cal que 
tothom hi posi una mica de la seva part: 
l’Ajuntament, treballant per aquesta 
realitat, i els ciutadans, mantenint una 
actitud cívica i participativa davant 
d’allò que és de domini públic.
És per això que creiem que la propera 
legislatura serà la dels petits detalls, 
d’aquelles petites actuacions que sovint 
necessiten més dedicació que inversió, 
més imaginació que grans projectes. Cal 
veure aquesta etapa des d’un vessant 
positiu i no des de la imatge de la reta-
llada, s’ha d’afrontar aquesta legislatura 
com una gran oportunitat per endreçar el 
poble, millorar-lo des de la perspectiva 
del dia a dia. A CiU volem dir-ne un 
canvi en positiu perquè ens ajudarà a 
valorar molt més allò que ja hem acon-
seguit. Ens estimem Súria, per això 

volem tenir cura dels seus carrers, de les 
seves places, del seu enllumenat, de la 
seva neteja, de la seva gent i per fer-ho 
cal sumar molts esforços, cal que tots 
mirem cap a la mateixa direcció, cal 
posar-hi seny i responsabilitat.
CiU Súria té molt clar que aquest procés 
s’ha de fer amb la participació de tothom, 
tenint en compte totes les opinions, la de 
les entitats i la dels veïns, creant meca-
nismes de participació a l’hora d’establir 
conjuntament prioritats que ens facin ser 
més efectius. Així, doncs, ens cal tocar de 
peus a terra per seguir avançant, per mi-
llorar el dia a dia del nostre poble, amb 
l’objectiu de fer-lo més proper i agra-
dable a tots els suriencs, fent us d’aquells 
recursos que ja tenim. És una qüestió de 
criteri, d’objectius, de prioritats, de model 
de gestió, en definitiva d’idea de poble.

  GRUP MUNICIPAL DE CiU

A Súria, un canvi en positiu




