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Nova etapa per a un esforç
col·lectiu al servei de Súria
La defensa de la cohesió social orienta l’acció municipal

COMPTES PÚBLICS MARCATS PER LA CONTENCIÓ EN UN TEMPS DE CRISI

La cohesió i el suport per al teixit productiu,
grans objectius dels pressupostos de 2012
La contenció, el rigor i la
prudència han estat els
criteris bàsics que han
orientat l’elaboració dels
pressupostos municipals
per a enguany, en un
exercici que tornarà a
estar marcat per la crisi
La defensa de la cohesió social, el
suport al teixit productiu i el manteniment dels serveis i espais públics
són els eixos bàsics dels pressupostos municipals per a enguany. La
seva elaboració ha estat especialment complexa per l’actual situació
de crisi econòmica, que ha provocat
una reducció dràstica dels recursos
que els ajuntaments reben d’altres
administracions.
Aquest difícil entorn ha obligat a extremar els criteris de rigor i prudència en l’elaboració dels pressupostos,
aplicant-hi mesures de contenció
que afecten importants capítols de la
despesa corrent, com les inversions i
l’apartat de personal, entre d’altres.
Altres criteris de la gestió d’ingressos i despeses seran la renegociació
dels contractes municipals i la disminució progressiva de l’endeutament, incorporant-hi les operacions
que es trobaven pendents d’aplicació des dels darrers exercicis.
En definitiva, es tracta d’adaptar-se
a una nova situació marcada per la
crisi, bo i mantenint les polítiques
socials i de desenvolupament local
com a principals garanties de cohesió social en un context econòmic
difícil per a tothom.
Una de les conseqüències d’aquesta

necessària política de contenció ha
estat la reducció del capítol d’inversions (-83,03%). Per aquest motiu,
l’Ajuntament no preveu noves inversions per a enguany, però es continuaran les obres iniciades i pressupostades en anys anteriors.

Polítiques socials. El nou pres-

supost municipal dóna prioritat a
les polítiques socials d’ajut a les famílies i a les persones necessitades
com a col·lectiu especialment vulnerable en temps de crisi. Una altra
línia d’actuació serà el recolzament a
l’empresariat local per intentar assegurar l’activitat productiva i el manteniment de llocs de treball.
Pel que fa als serveis públics, el nou
pressupost pretén garantir els nivells
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de prestació en àmbits com la neteja
viària, la seguretat ciutadana o l’enllumenat públic. El capítol de personal, un dels apartats amb més pes
al pressupost, es redueix el -2,30%.
D’altra banda, el capítol de lloguers,
compres i subministraments creix
a causa dels crèdits demanats en el
darrer exercici.
En xifres totals, el nou pressupost
municipal se situa en 5.989.139 euros. En relació amb els comptes del
darrer exercici, al pressupost d’enguany es preveuen descensos en els
capítols de despeses (-7,90%) i d’ingressos (-25,33%).
Sense tenir en consideració les operacions pendents d’aplicació des
d’exercicis anteriors, el descens del
pressupost de despeses hauria estat

El ple municipal
aprova l’adhesió
al Pla d’Assistència
Financera Local

del 16%. En total, aquestes operacions pendents d’aplicació sumen
526.784,70 euros, una quantitat
equivalent al 8,79% del capítol total
de despeses.
Les previsions contemplen increments en els ingressos procedents
d’impostos directes (+8,41%), impostos indirectes (+68,13%) i taxes
(+6,86%). L’augment dels ingresssos
per impostos indirectes està relacionat amb el desenvolupament del pla
d’inversions anunciat per l’empresa
minera Iberpotash.
Malgrat això, el pressupost global
d’ingressos d’enguany es redueix
en relació amb l’any passat perquè

enguany no hi haurà entrades de
capital per alienació d’inversions i
transferències de capital, que en el
pressupost de 2011 van representar
el 21,78% dels ingressos totals.
El nou pressupost municipal va ser
aprovat en un ple extraordinari que
va tenir lloc el passat 15 de març,
amb 10 vots a favor (CiU, aiS, ERC
i GIIS) i 3 vots en contra (PSC). En
aquesta mateixa sessió també es va
aprovar per unanimitat el nou règim d’assignacions i indemitzacions
als grups municipals i als membres
de la corporació, que preveu unes
reduccions del -16,67% i del -8%,
respectivament.

L’Ajuntament s’ha adherit al Pla
d’Assistència Financera Local,
promogut per la Generalitat,
les Diputacions catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM). La
incorporació de l’Ajuntament a
aquesta iniciativa va ser aprovada per unanimitat en el ple ordinari que es va celebrar el passat mes de març. En la mateixa
sessió del ple municipal també
va ser aprovat per majoria el pla
d’ajust exigit pel govern central per tal de poder garantir
l’estabilitat pressupostària dels
ajuntaments i accedir al fons estatal per finançar el pagament a
proveïdors. Un dels apartats inclosos al pla d’ajust és la relació
certificada de factures anteriors
a l’1 de gener de 2012.

EDITORIAL

Al servei de la ciutadania
Com a alcalde em complau de saludar la continuïtat del butlletí d’informació municipal La
Torre en aquest mandat 2011-2015. La informació a la ciutadania és un deure dels governs i
dels ajuntaments i volem que arribi a tot el municipi sense excepció. En aquest àmbit, l’aposta
per a mantenir i incrementar els canals tecnològics ens ha de permetre també de conservar
la publicació clàssica d’informació a través del
butlletí en paper que la corporació surienca va
iniciar fa prop de trenta anys.
Ens hem proposat una edició més austera, més
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reduïda i amb més periodicitat: passar de dos a
tres números a l’any. Pretenem mantenir la veu
plural de la col·lectivitat i passar comptes de la
gestió municipal amb tots els veïns i veïnes de
Súria. En temps de dificultats és quan cal més
esforç per a integrar la ciutadania en el projecte
comú que és el municipi. La Torre és una eina
més per aconseguir-ho. Gràcies a tothom per
l’acollida.
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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Composició de la corporació municipal
9è mandat de la democràcia (anys 2011-15)
Primer terme: d’esquerra a
dreta, Àngel López, Santi Filló, Josep Maria Canudas, Antoni Julián i Miquel Caelles.
Segon terme: d’esquerra a
dreta, Natàlia Flores, Montserrat Llop, Valentí Sastre, Joan
Castellà, Carme Besa, Miquel
Àngel Montañà, Pius Badia i
Ana Pérez.

▶ Josep Maria Canudas i Costa (CiU)

▶ Ana Pérez i Hidalgo (AIS)

▶ Joan Castellà i Giralt (CiU)

▶ Antoni Julián i Ribera (PSC-PM)

Regidora d’Educació i Cultura

Alcalde i titular de l’àrea d’Urbanisme

Regidor

Primer tinent d’alcalde i regidor de Via
Pública i Seguretat Ciutadana

▶ Pius Badia i Pons (PSC-PM)

▶ Miquel Caelles i Campà (AIS)

Regidor

Segon tinent d’alcalde i regidor de
Desenvolupament Local, Medi Ambient i
Participació

▶ Miquel Àngel Montañà i Merino
(PSC-PM) *
Regidor

▶ Àngel López i Hernàndez (Esquerra-

▶ Santi Filló i Farreras (GIIS)

AM)

Regidor

Tercer tinent d’alcalde i regidor de Joventut,
Esports i Festes

▶ Montserrat Llop i Oliver (GIIS)
Regidora

▶ Carme Besa i Braqué (CiU)

Quarta tinent d’alcalde i regidora de
Benestar Social, Sanitat i Solidaritat

▶ Natàlia Flores i Pujol (GIIS)
Regidora

▶ Valentí Sastre i Durin (CiU)

* En substitució d’Encarna Mata i Caro, que va renunciar a
l’acta de regidora el desembre de 2011.

Regidor d’Hisenda
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PROJECTES I INVERSIONS A DOS BARRIS HISTÒRICS DE LA VILA

La nova imatge del tram central de la carretera de Sant Salvador (foto de la dreta), després de les obres d’urbanització
La primera fase de l’enderrocament de l’illa de Sant Jaume (esquerra) és un pas endavant cap a la millora de la zona

El Pla de Barris promou noves millores en
espais urbans del Poble Vell i Sant Jaume
El Pla de Barris han fet nous passos una nova zona verda amb recorre- promoure nous equipaments i esendavant en els darrers mesos amb guts per a vianants en tres nivells, ponjar la zona. Les fases posteriors
les obres d’urbanització del tram entre d’altres actuacions.
del projecte preveuen l’enderrocacentral de la carretera de Sant Salment dels immobles ubicats als dos
vador, els treballs d’enderrocament Un nou espai urbà. L’enderroca- extrems de l’illa i d’altres finques del
de la primera fase de l’illa de Sant ment de la part central de l’illa de passatge Sant Sebastià.
Jaume i la continuació de les obres Sant Jaume, realitzat a comença- El passat 1 de març, la Diputació de
ments de febrer, ha canviat la feso- Barcelona va lliurar a l’Ajuntament
de millora del carrer Sant Sebastià.
La urbanització del tram central de mia dels carrers interiors del barri, el projecte d’urbanització de la terla carretera de Sant Salvador ha fet creant un nou espai que servirà per cera fase del carrer Sant Sebastià,
possible una millora imuna obra que completarà la
portant de la mobilitat per
millora d’aquest important
a vehicles i vianants entre la
vial de comunicació entre
plaça de l’Oliver i el carrer
el Poble Vell i la travessia
Campanar, a més de digniprincipal de la vila a través
ficar la imatge d’aquest esdel barri de Sant Jaume. El
pai urbà del Poble Vell.
projecte va ser lliurat pel
Les obres han permès eidiputat d’Infraestructures,
xamplar l’amplada de la calUrbanisme i Habitatge de
çada, construir noves vola Diputació, Alberto Villareres, habilitar tres passos
grasa, en el transcurs d’una
Lliurament del projecte sobre el carrer Sant Sebastià
elevats de vianants i crear
visita a la vila.
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LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, UN OBJECTIU NECESSARI

Artur Mas visita Súria per primer cop
com a President de la Generalitat

Recepció institucional al President de la Generalitat a la Casa de la Vila
En l’acte van participar-hi representants de tots els grups municipals de la corporació

El President de la Generalitat, Artur Mas, va fer la seva primera visita oficial a Súria com a cap del
Govern català el passat 16 de gener. Després de ser rebut a la Casa
de la Vila per l’alcalde Josep Maria
Canudas i representants de tots els
grups polítics de la corporació municipal, Artur Mas es va desplaçar
a les instal·lacions d’Iberpotash per
presidir l’acte simbòlic de l’engegada
del Projecte Phoenix, l’ambiciós pla
d’inversions de l’empresa minera.
En la recepció institucional celebrada al saló de sessions de la Casa de
la Vila, el President de la Generali-

tat va reiterar la seva confiança en la
capacitat del teixit productiu català
per superar la crisi actual, expressant el suport de l’administració catalana a “la gent que té projectes”.
Artur Mas també es va referir a
l’arrelament de la mineria al Bages,
recordant que enguany se celebra
el centenari del descobriment de la
potassa a Súria, i va recordar les visites que va fer a la vila en anteriors
etapes de la seva vida política. En la
recepció van participar-hi representants de tots els grups municipals i el
delegat de la Generalitat a la Catalunya Central, Jordi Moltó.

El Parc Geològic i Miner es presenta a Súria
i estrena les seves dues primeres rutes
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, en el qual participa Súria, va ser presentat dins del
programa d’actes de la festa de Sant
Sebastià. El projecte pretén revaloritzar el patrimoni geològic d’aquest
territori, potenciant el turisme sostenible, de qualitat i respectuós amb
l’entorn i amb les persones.
L’estiu passat, el Parc Geològic i Mi-

ner va estrenar les dues primeres rutes, una de les quals inclou les falles
del Tordell i Mig-Món, les roques
evaporítiques, la zona de Joncarets i
el patrimoni miner de Súria.
El projecte podria formar part de la
Xarxa de Geoparcs d’Europa a partir del setembre, i es convertiria en
el primer geoparc català d’aquesta
xarxa emparada per la UNESCO.
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Els projectes inversors
d’Iberpotash són una
“il·lusió col·lectiva”
que cal gestionar bé
La visita d’Artur Mas a Súria
va servir per posar la primera pedra de la nova planta de
sal vacuum de l’empresa minera Iberpotash, un projecte
que representa l’inici del Projecte Phoenix. El muntatge
d’aquestes noves instal·lacions
generarà 150 nous llocs de treball indirectes. Aquesta serà la
planta més avançada del món,
amb una inversió operativa de
70 milions d’euros i una inversió logística de 10 milions. Durant l’acte, l’alcalde de Súria va
assenyalar que l’anunci d’aquest
pla d’inversions ha generat
“unes bones expectatives”,
afegint que “a tots, empresa,
institucions i treballadors, ens
pertoca ara gestionar aquesta
il·lusió col·lectiva”. Canudas
també va fer un reconeixement
a totes les persones que han fet
possible “la consolidació d’una
mineria forta a casa nostra”,
amb un esment especial als que
hi han perdut la vida al llarg
d’aquests cent anys.

La Policia Local promou
una campanya per als
propietaris de gossos
La Policia Local ha portat a terme
una campanya al carrer per informar els propietaris de gossos sobre
les obligacions que afecten la tinença de mascotes. Entre els objectius
principals, hi havia la detecció de
possibles infraccions i evitar que la
presència d’aquests animals provoqui molèsties a altres persones.

EQUIPAMENTS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA

El programa Municipi
Lector organitza tallers
i potencia Sant Jordi
El programa d’actes de Sant Jordi
ha estat potenciat amb la presentació de sis llibres, dins del cicle ‘Per
Sant Jordi, llibres de casa’ i activitats participatives per a la diada del
23 d’abril, amb la col·laboració dels
centres d’ensenyament i la Biblioteca. També dins del programa Municipi Lector s’han portat a terme
tallers amb el prestigiós il·lustrador
argentí Gusti i tallers de palíndroms amb el surienc Pere Ruiz.

El ple s’adhereix a la
proposició en defensa
de l’escola en català
El ple de l’Ajuntament es va adherir
per unanimitat el passat novembre
a la proposició de llei ‘Defensem
l’Escola en Català’, dins de la campanya ciutadana en suport de l’actual model lingüístic escolar a Catalunya. El mes de setembre, més
de dues-centes persones van participar en una concentració convocada pel Consell Escolar Municipal per defensar la immersió com
a garantia de cohesió social.

Creix la participació
al Campionat Local
d’Atletisme en Pista
Un total de 242 escolars dels tres
centres suriencs d’educació primària van participar en la darrera
edició del Campionat Local d’Atletisme en Pista, celebrada a l’estadi del Congost (Manresa) amb
diferents proves durant la primera
quinzena de març. En relació amb
les competicions del Campionat
celebrades l’any passat, l’increment
aproximat de participació ha estat
enguany del 10%.

La posada en marxa del CAP va tenir lloc el passat mes de setembre
La capacitat del nou equipament sanitari ha fet possible una millora de serveis

Les instal·lacions del nou CAP entren
en servei a la plaça de la Serradora
Les instal·lacions del nou centre
d’assistència primària (CAP) Goretti Badia a la plaça de la Serradora
van entrar en funcionament el mes
de setembre passat, en substitució
de l’antic centre de salut ubicat al
carrer Ernest Solvay.
En aquests primers sis mesos de
funcionament, s’ha fet evident la
millora de serveis que ofereix aquest
equipament, gràcies a les seves possibilitats d’espai i als moderns equipaments sanitaris que van ser instal·
lats pel CatSalut de la Generalitat.
L’interior del nou CAP, plenament
accessible a les persones que tenen

mobilitat reduïda, disposa d’una
quinzena de consultes i tres boxes
per a medicina, infermeria, pediatria, urgències, consultes polivalents
i extraccions de sang. L’horari de
servei habitual és de 8 del matí a 8
del vespre, entre dilluns i divendres.
El seu telèfon és el 93.869.40.07.
En els mesos previs a la seva posada
en marxa, l’Ajuntament va fer diferents gestions davant la Generalitat
per agilitar l’entrada en servei del
nou centre de salut, davant la importància d’aquest equipament per
a la qualitat de vida de les persones
de la vila.

Un equipament modern per atendre prop
de 9.000 persones a l’àrea del Mig Cardener
El CAP Goretti Badia atén una
àrea sanitària d’unes 9.000 persones de Súria, Callús, Sant Mateu
de Bages, Valls i Palà de Torroella,
i Vallmanya de Pinós. La seva superfície útil és de 1.016,48 metres
quadrats, incloent-hi unes dependències annexes al soterrani i a
sotacoberta de l’edifici de la plaça
de la Serradora on és ubicat.
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Un dels canvis principals derivats
de l’entrada en servei de les noves
instal·lacions va afectar el sistema
de comunicació d’urgències, que
estat centralitzat a través del número 112. Poc abans de la posada
en marxa del nou CAP, l’Ajuntament va distribuir un fulletó a les
llars de la vila per tal d’informar
sobre aquesta i altres novetats.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA COM A REFLEX D’UNA VILA PLURAL

El Consell de Medi Ambient inicia les
activitats per a la millora de l’entorn
Súria compta des del passat
desembre amb un Consell
de Medi Ambient com a
organisme de consulta i de
participació ciutadana per
promoure recomanacions
i propostes sobre totes les
iniciatives municipals que
afectin la protecció de l’entorn, la reducció de residus
i la política ambiental.
El nou Consell està format
per representants d’entitats, centres escolars, grups
Neteja d’un tram de la riera del Tordell
polítics i persones interessades. En aquesta primera etapa, el ticipacio en la millora del nostre
Consell té quatre comissions: esco- entorn, l’àrea de Medi Ambient de
les verdes, energia, aigua i medi na- l’Ajuntament va promoure el passat
tural, i residus i via pública.
mes de març la neteja d’un tram de
El principal òrgan de govern del la riera del Tordell al seu pas pel barConsell de Medi Ambient és un ple- ri de Joncarets.
nari que es reunirà almenys una ve- L’acció va ser coordinada per l’assogada cada sis mesos. La presidència ciació de veïns Sant Isidre, amb l’aui vicepresidència d’aquest organisme torització de l’Agència Catalana de
correspon, respectivament, a l’alcal- l’Aigua (ACA). En aquesta acció de
de i al regidor de Medi Ambient.
neteja hi va participar una quinzena
En aquesta línia d’incentivar la par- de persones.

Compromís municipal
en la nova etapa dels
Consells dels Infants
i de la Gent Gran
Els Consells dels Infants i de la
Gent Gran han renovat la seva
composició en actes celebrats al
saló de sessions de la Casa de la
Vila. En tots dos actes, l’alcalde Josep Maria Canudas va expressar el
compromís del govern municipal
amb aquests dos organismes de
participació.
En visites realitzades als centres
d’ensenyament primari de la vila,
l’alcalde va animar els alumnes a
implicar-se en la millora de Súria,
especialment a través del Consell
dels Infants. En aquestes visites
també van participar-hi les regidores de Benestar Social, Carme
Besa, i d’Educació, Ana Pérez.
Pel que fa al Consell de la Gent
Gran, una de les línies de treball
iniciades en aquesta nova etapa és
l’actualització de la guia municipal
de serveis per a aquest col·lectiu,
ja que l’actual edició va ser publicada fa nou anys.

Tallers per a les persones grans

Suport a la igualtat de gènere

L’alta participació va marcar la Setmana de la Gent
Gran, celebrada a principis d’octubre amb actes per
reforçar la qualitat de vida de les persones grans.
Durant la Setmana es va portar a terme la primera
sessió quinzenal d’exercicis a l’espai lúdic i de salut.

Els paraigües solidaris van ser el símbol de la Setmana per la Igualtat de Gènere, celebrada el mes de
novembre. El passat mes de març, més d’un centenar de persones va participar en els actes centrals
del Dia Internacional de la Dona.
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SOLIDARITAT PER MANTENIR LA COHESIÓ SOCIAL EN TEMPS DE CRISI

Acord per proposar el
nou jutge de pau i la
nova jutgessa substituta
El ple municipal ordinari del març
passat va aprovar per unanimitat
un dictamen per proposar Ramon
Garriga i Parés com a jutge de pau
titular, i Maria Teresa Cots i Portí
com a jutgessa de pau substituta,
atès l’acabament del mandat dels
actuals titulars. La proposta ha
estat traslladada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
n’haurà de fer els nomenaments
corresponents. El mandat tindrà
un durada de quatre anys.

Segona edició del curs
d’accés per als cicles
de FP de grau mitjà
El curs de preparació a les proves
d’accés als cicles formatius de formació professional (FP) de grau
mitjà celebra la seva segona edició, després del balanç positiu que
va registrar l’any passat. Es tracta
d’una iniciativa conjunta de les
àrees municipals d’Eduació, Joventut, Benestar Social i Desenvolupament Local. El curs s’adreça a persones sense graduat en ESO o que
estiguin interessades en acreditar
la seva experiència laboral.

Primeres iniciatives de l’associació de
voluntariat per a famílies desfavorides

Prestatges del magatzem d’Aliments Súria amb diferents productes aportats
La resposta a les jornades de donació convocades fins ara ha estat molt positiva

El banc d’aliments ‘Aliments Súria’ i
les activitats adreçades a infants en
risc d’exclusió social han estat les
primeres iniciatives de l’Associació
de Voluntariat de Súria en suport a
les persones desfavorides de la vila.
El desenvolupament d’aquestes dues
línies de treball ha comptat amb
la col·laboració i les donacions de
nombroses persones i entitats, amb
el suport de l’Ajuntament.
L’Associació de Voluntariat va néixer a finals de l’any passat amb l’objectiu de coordinar esforços davant
a les necessitats socials provocades
per la crisi econòmica. Després de

l’acte de presentació, que va omplir
el saló de sessions de la Casa de la
Vila, l’entitat va posar en marxa el
magatzem del banc d’aliments a la
primera planta de l’antic edifici escolar del carrer Ernest Solvay.
Les activitats adreçades als infants
en risc d’exclusió social es porten a
terme amb la col·laboració del Centre d’Esports Súria, la Societat Atlètica de Súria (SAS), professorat dels
centres d’ensenyament i voluntaris.
Una vintena de nens i nenes participen en aquestes activitats, coordinades per l’àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament.

El Club de la Feina, un nou servei per a les
persones que busquen un lloc de treball
L’Ajuntament ha posat en marxa el
Club de la Feina com a nou servei
per acompanyar les persones que
es troben en atur o volen millorar
la situació professional. El Club
de la Feina disposa d’ordinadors i
connexió a internet per tal que les
persones usuàries puguin consultar webs d’ofertes de treball, amb
l’assessorament de l’equip tècnic

de l’àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament.
El Club de la Feina és a la planta
baixa de l’antic edifici escolar del
carrer Ernest Solvay. Per utilitzar-lo cal comunicar-ho prèviament a l’àrea de Desenvolupament
Local (planta baixa de la Casa de
la Vila) o trucar al 93.868.28.00
en l’horari d’atenció al públic.
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Persones usuàries del servei

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Prudència econòmica i polítiques socials
Hem iniciat el mandat municipal
2011-2015 sabent que Súria i els
suriencs necessiten canvis en la gestió i funcionament del municipi.
L’herència rebuda no ens permet
realitzar inversions importants ni
projectes nous a curt termini, per
això la nostra prioritat és i serà posar les bases d’una Súria renovada.
En aquest camí hem de garantir la
bona gestió dels serveis bàsics, buscant solucions als problemes, amb

propostes constructives que ens garanteixin aquesta bona gestió.
La realització d’uns pressupostos
municipals amb dues premisses: el
rigor i la prudència, van encaminats a contenir la despesa corrent,
optimitzar la gestió dels convenis i
contractes municipals i finalment
poder disminuir progressivament
l’endeutament.
Malgrat aquests pressupostos realistes, prioritzem les polítiques soci-

als. Des de la regidoria de Benestar
Social, la Sra. Carme Besa encapçala projectes socials comptant amb
el suport del voluntariat de Súria.
S’han creat activitats per infants en
risc d’exclusió social, així com també
el magatzem del banc dels aliments.
Són dos exemples del recolzament
cap a les persones que pateixen més
aquesta crisi econòmica.
GRUP MUNICIPAL DE CiU

Paraula, Compromís i Il·lusió
Aviat farà un any que l’Ajuntament
de Súria té un nou equip de govern
del qual en forma part l’alternativa
independent per a Súria. Aprofitant
l’aparició del primer número de La
Torre corresponent a aquesta legislatura, és un bon moment per fer-ne
un balanç. Aquest inclou tres conceptes clau: Paraula, Compromís i
Il·lusió.
Paraula perquè, tal i com van dir al
llarg de la campanya electoral, l’aiS

volia formar part del govern municipal. I així ha estat. Ara ens trobem
formant part d’un govern tripartit
que té la virtut de no ser una suma
d’individualitats, sinó de treballar
com a grup i amb un veritable esperit d’equip. I això ens agrada, perquè
està molt en el nostre tarannà i amb
l’esperit amb què es va crear l’aiS.
Compromís amb el nostre programa i amb els nostres electors però,
també, compromís amb Súria. És a

dir, treballar per al bé comú.
Il·lusió per aquesta nova i important etapa per als membres de l’aiS.
Il·lusió per treballar en comú, per
fer coincidir interessos i per buscar sempre sinergies amb una sola
finalitat: la millora per a Súria. Una
millora que també necessita de la
col·laboració dels suriencs i les surienques.
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Amb les forces renovades
A l’última Torre de la legislatura passada dèiem que després de quatre anys
continuàvem amb la il·lusió del primer dia. En aquesta nova etapa estem
segurs que mantindrem les mateixes
ganes de treballar pel poble, malgrat
els moments difícils pels que passem.
És un repte que encara ens farà renovar l‘esforç, ja que davant les dificultats
econòmiques és quan més s’ha de fer
servir la imaginació i l’energia per a
poder realitzar els projectes previstos.

Degut a aquesta difícil situació, una de
les prioritats del nou equip de govern
ha estat incrementar les prestacions de
Serveis Socials, creant la xarxa de voluntariat surienc que col·labora amb el
banc dels aliments i InfantSúria per a
poder donar resposta a les demandes
socials. També estem amatents a les
necessitats que la nostra llengua i cultura requereixen en aquests moments
de recessió en tots els àmbits.
Pel que fa a les nostres regidories con-
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tinuem tenint Esports i Joventut, on
seguirem apostant per les entitats i el
jovent de Súria. L’altra regidoria que
tenim aquesta legislatura és la de Festes (Reis, Carnestoltes i Festa Major)
que és on més notarem la retallada
econòmica, però com hem dit abans,
farem servir la imaginació per a poder
organitzar una Festa Major digna on
no es noti la manca de pressupost.
GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Onze mesos de govern sense cap línia definida
Després de 16 anys governant l’Ajuntament
de Súria, ara el Grup Municipal Socialista
ens adrecem a vosaltres des de l’oposició.
Aquest és el joc democràtic, on cada quatre
anys escollim lliurement els nostres candidats. Actualment tenim un govern de pacte
amb tres dels cinc partits polítics que formem l’ajuntament. Han passat 11 mesos de
govern tripartit i en cap moment nosaltres
hem posat pals a les rodes, més aviat al contrari perquè som totalment conscients i responsables i sabem què és governar. Vàrem
fer un bon traspàs de totes les àrees i vàrem
deixar un ajuntament ben preparat per continuar avançant. Però un cop passats aquests

mesos, veiem que l’actual tripartit no s’ha
definit encara (tampoc ho va fer durant la
campanya electoral), ni ha explicat al poble
cap on anirà la línia de treball en els propers
anys. Conscients que és necessari tenir definit un futur pel nostre municipi, només cal
mirar el pressupost de 2012 que es va aprovar el març, sense el nostre vot favorable. Es
tracta d’un pressupost totalment restrictiu i
amb fortes retallades en els serveis als ciutadans, sense inversions, amb la paralització
total de les obres i millores de la Llei de Barris, amb l’augment dels impostos i les taxes
municipals... Tot argumentat la crisi, quan la
crisi va començar el 2008. Nosaltres ja haví-

em governar amb crisi, i havíem ajustat els
pressupostos però sense retallar els serveis
als ciutadans, inclús es van congelar impostos i taxes durant dos anys per no agreujar
l’economia familiar del suriencs. Bé, aquí
queden paleses les prioritats a l’hora de
gestionar els diners públics. O potser, com
bons deixebles, han aprés bé les polítiques
fàcils de CIU i del PP... retallar en educació,
retallar en sanitat i retallar en serveis. Ens
agradaria ser més optimistes però l’acció de
govern d’aquests 11 mesos necessita millorar molt.
GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Esforç + Treball = Resultats
La gent vol solucions, unitat, creativitat, innovació, noves formes, la defensa dels interessos col·lectius per damunt dels interessos
de partit, aquests son els eixos en què basem
la nostra acció i responen a una manera
d’entendre la política municipal, en el que
tots i cadascun de nosaltres tenim l’obligació d’aportar el millor a fi i efecte d’ajudar
a superar els moments complicats que ens
toquen viure.
Resum dels primers 10 mesos de legislatura:
Fets remarcables:
- L’ aparició per sorpresa d’un compte amb
317.297 €.
- La compensació econòmica estimada en

198.678 € en aplicació del recurs interposat
i guanyat pel GIIS de l’ UA-15 (Plaça de la
Serradora).
- La reordenació sanitària que no ha tingut
els efectes desitjats i que ara no hi donaríem
suport.
- El CAP pendent escripturar i de cobrar.
- Aprovació del pressupost municipal del
2012, amb el suport del GIIS.
Valoració positiva:
- Després de setze anys de govern socialista,
calia un canvi.
- El tarannà dialogant de l’alcalde, buscant
espais per assolir acords.
- La política de participació en el Consell

Municipal de Medi Ambient.
- Pressupost auster
Valoració negativa:
- No tenir escripturat el CAP, ni un acord
per la UA-15, evidencia un grau d’ineficàcia
i deixadesa important.
- Falta de diligència i lentitud en la resolució
dels problemes, no es prioritza.
- No hi ha un programa de govern, ni el seu
corresponent full de ruta.
- Manca d’un organigrama de funcionament
municipal i d’uns serveis jurídics eficients.
Que tingueu unes bones vacances i Festa
Major.
GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Nota: A causa de l’ajustament general de paginació de La Torre, l’espai destinat als articles dels grups municipals ha hagut de ser reduït en relació
amb els números anteriors. Per aquest motiu, en alguns casos ha estat necessari adaptar la grandària de la lletra a l’extensió dels textos enviats, amb
l’objectiu de fer posible la seva publicació íntegra.
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