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L’Escola de Música prepara el
futur per fer un pas endavant

Classes grupals i conjunts instrumentals seran eixos del nou model

L’EDUCACIÓ MUSICAL COM A MITJÀ DE CREIXEMENT PERSONAL I DINAMITZACIÓ CULTURAL

L’Escola de Música aplicarà un nou model a
partir del curs vinent per garantir la qualitat
La gran davallada de
les aportacions de la
Generalitat obliga totes
les escoles de música a
repensar el seu futur. A
Súria, tota la comunitat
educativa ha participat
en la seva definició.
L’Escola de Música implantarà un
model pedagògic basat en classes
grupals i conjunts instrumentals a
partir del proper curs 2012-13. El
desplegament d’aquest nou sistema
serà progressiu i tindrà en compte el
perfil de cada alumne per tal de reforçar la seva progressió en els casos
que així ho requereixin.
La posada en marxa d’aquest model
té l’objectiu de garantir la viabilitat
econòmica de l’Escola sense reduir
el nivell de qualitat pedagògica que
ha assolit el centre surienc en els
seus trenta anys d’història.
Per què és necessari fer ara aquest
plantejament? La decisió ha vingut
condicionada pel difícil moment
que passen les escoles municipals de
música d’arreu del país a causa de la
davallada de les aportacions provinents de la Generalitat, en el context
de les retallades pressupostàries que
pateix el conjunt d’administracions
públiques. Malgrat això, cal recordar que abans de la crisi ja hi havia

Concert de la Big Band de l’Escola de Música a la plaça de la Serradora
El nou model pedagògic preservarà la línia de qualitat que ha mantingut el centre

professionals del sector que apostaven per introduir aquest nou model
pedagògic al nostre país, seguint
l’exemple de països amb una llarga tradició d’ensenyament musical
com Alemanya.

Un pas endavant. Es tracta,

doncs, d’aprofitar una situació difícil per fer un pas endavant amb la
implicació de l’equip directiu, el professorat i les famílies de l’alumnat,
sense les quals no seria possible l’èxit
d’aquest projecte. Tota la comunitat
educativa de l’Escola de Música ha
participat en el treball realitzat en
els darrers mesos per definir aquest
nou model, tenint en compte les experiències d’altres centres que han
fet plantejaments similars. Fins que
aquest model no ha tingut un nivell
suficient de definició, les quotes del
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proper curs 2012-13 no han pogut
ser aprovades.
La presentació pública d’aquest nou
model va omplir el saló de sessions
de la Casa de la Vila. En el transcurs
d’aquest acte, celebrat el passat 3 de
juliol, el músic i gestor musical Joan
Fargas va explicar que les escoles
municipals de música han seguit a
Catalunya el model de “conserva·
toris en petit”, amb un predomini
de classes individuals. Segons Joan
Fargas, és necessari repensar aquest
model perquè les escoles municipals
de música haurien de tenir una funció més socialitzadora, però sense
renunciar a la qualitat.
En el mateix acte, l’alcalde de Moià,
Dionís Guiteras, va dir que, tot i les
dificultats econòmiques que viu el
seu Ajuntament, l’equip de govern
tenia clar que l’Escola de Música de

Un centre obert
a tothom i reforçat
com a motor de la
vida musical a Súria

La Casa de la Vila va acollir un acte sobre el futur de l’Escola de Música
La regidora Ana Pérez, amb l’alcalde de Moià,Dionís Guiteras, i el músic Joan Fargas

Moià havia de continuar, però remarcant el seu caràcter de “bé col·
lectiu i servei a la comunitat”.
En la definició del nou model a
Súria s’ha comptat amb l’assessorament de Montserrat Anguera,
directora de l’Escola de Música de
Roda de Ter i l’Esquirol (Osona). En
un informe que compara escoles de
diferents municipis, esmenta, entre
d’altres, els següents punts forts del
centre surienc:
▶ Un impacte del servei que és notablement superior a la mitjana so-

bre el total de la població.
▶ Possibilitat d’optimitzar el temps
lectiu per alumne.
▶ Oportunitats de millora en diferents ràtios i sistemes de funcionament, com l’oferta instrumental
i l’accés a nous recursos formatius
destinats al professorat.
Durant l’acte sobre el futur de l’Escola de Música, la directora Montserrat Casserras va agrair el “vot de
confiança” de les famílies per haver
fet les matriculacions del nou curs
abans que les quotes s’hagin fixat.

La regidora d’Educació i Cultura, Ana Pérez, va parlar sobre la
nova etapa de l’Escola de Música en el ple ordinari del passat 30 de maig. L’objectiu serà
“garantir la continuïtat d’un
model d’escola obert a tothom
i a totes les músiques”, evitant
un trencament en la llarga trajectòria del centre, que l’any
passat va celebrar el 30è aniversari. La regidora va remarcar
que l’Ajuntament vol afrontar
aquesta situació “en positiu”,
amb la participació del professorat i de les famílies. Segons
Ana Pérez, es potenciarà el paper de l’Escola “com a motor de
les activitats musicals del nos·
tre poble” i s’estudiaran “possi·
bles vies de col·laboració amb
altres escoles de poblacions
properes”.

EDITORIAL

Temps d’esforços compartits
Vivim una època difícil que ens condiciona en
tots els àmbits. Des de les institucions tenim la
responsabilitat de gestionar amb cura els serveis i activitats d’interès públic per garantir-ne
la viabilitat en condicions de qualitat i eficiència. És evident, però, que això seria molt més
difícil sense la complicitat de la societat civil.
En els darrers mesos s’ha portat a terme un treball intens per redefinir el futur de l’Escola de
Música amb la participació de tota la comunitat educativa. A través d’aquest esforç podrem
garantir el futur d’un centre que tant aporta al
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dinamisme cultural de la vila.
També acabem de celebrar la Festa Major, un
altre exemple de col·laboració entre l’Ajuntament i el teixit associatiu i empresarial. L’alta
participació ha estat la nota dominant del programa, del qual voldria destacar la gran resposta a l’espectacle solidari de l’actor Joan Pera.
Gràcies a tothom per comprendre i participar
d’aquest exercici de responsabilitat col·lectiva!
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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INSTAL·LACIONS MODERNES PER A UNA ATENCIÓ SANITÀRIA DE PRIMER NIVELL

El conseller de Salut presideix l’acte
inaugural del nou CAP Goretti Badia

Un moment de l’acte d’inauguració de les noves dependències del CAP
L’àrea bàsica de salut (ABS) de Súria dóna servei a diferents poblacions del Mig Cardener

Les noves dependències del centre
d’atenció primària (CAP) Goretti
Badia a la plaça de la Serradora van
ser inaugurades el passat 27 d’abril
en un acte presidit pel conseller de
Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, i
l’alcalde Josep Maria Canudas.
Boi Ruiz va declarar que el nou
centre de salut és “un projecte pa·
radigmàtic” perquè demostra que
la sanitat catalana “va endavant”.
El conseller també va elogiar el nivell professional de l’equip sanitari
de l’àrea bàsica de salut (ABS) de
Súria, destacant que és un dels més
valorats a nivell de tot Catalunya en

atenció primària, segons enquestes
realitzades a les persones usuàries.
Per la seva banda, l’alcalde de Súria
va referir-se al nou CAP com “un
equipament vital i impresdincible”,
que ofereix unes condicions òptimes
per a l’atenció sanitària. Josep Maria
Canudas també va fer un reconeixement a “l’esforç” de la Generalitat
per a la posada en marxa del nou
centre de salut.
El CAP Goretti Badia dóna servei a
una àrea d’unes 9.000 persones de
Súria, Callús, Sant Mateu de Bages,
Valls de Torroella, Palà de Torroella
i Vallmanya de Pinós.

Campanya sobre el control dels gats de carrer
L’Ajuntament ha posat en marxa una
campanya per al control de les colònies de gats en l’àmbit urbà, amb
la col·laboració de la Diputació de
Barcelona. En la campanya es demana la col·laboració de les persones
preocupades pel benestar d’aquest
animals, amb l’objectiu d’evitar que
la seva presència causi molèsties als
altres ciutadans. Els interessats en
participar-hi poden demanar més
informació a la Casa de la Vila.

Imatge del díptic de la campanya
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La Generalitat donarà
prioritat al compliment
dels compromisos
contrets amb Súria
El conseller de Salut va assegurar que la Generalitat donarà
prioritat al compliment dels
compromisos econòmics amb
l’Ajuntament per posar en marxa el nou CAP, quan ho permeti
la situació econòmica, i “no no·
més per solidaritat adminis·
trativa, sinó per obligació mo·
ral”. Boi Ruiz també va agrair
els “sacrificis” que els professionals sanitaris han fet per garantir la sostenibilitat del sector.
Per la seva banda, el director de
l’ABS de Súria, Alfonso Arana,
va fer un reconeixement a “la
col·laboració i l’esforç” dels
professionals del CAP i al treball de l’anterior equip directiu,
encapçalat per Miquel Cortada.
A la seva arribada a Súria, Boi
Ruiz va presidir una recepció a
la Casa de la Vila i va celebrar
una reunió amb l’alcalde i la regidora de Sanitat, Carme Besa.
El conseller de Salut també es
va reunir amb l’equip de l’ABS
de Súria al nou CAP.

Acords per avançar en
l’ús d’internet per als
tràmits administratius
El ple municipal va aprovar l’abril
passat diferents acords per a la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament. El seu objectiu
principal és facilitar la realització
de tràmits i oferir informació sobre
serveis i procediments administratius per via telemàtica. La seva posada en marxa serà gradual, d’acord
amb les capacitats tècniques disponibles per assegurar un bon servei.

TEMPS DE CELEBRACIÓ SENSE OBLIDAR ELS MÉS AFECTATS PER LA CRISI

L’alta participació ha estat la nota dominant en els actes de la Festa Major, que es va celebrar del 7 al 17 de juliol
Imatges de les tocades davant la Casa de la Vila, dels nous representants del pubillatge surienc, i del públic assistent al concert

La Festa Major més solidària obté una gran
assistència de públic en els actes principals
Súria va celebrar la Festa Major amb la trobada castellera, la cercavila o la
lluïment i una elevada assistència proclamació de la pubilla, l’hereu i
de públic en els principals actes del les dames d’honor. Els nous repreprograma. Més de 800 persones van sentants del pubillatge surienc són
contribuir a l’èxit de l’espectacle soli- Carla Planell i Alcobet (pubilla),
dari ‘Joan Pera, Capri’, la recaptació David Rodríguez i Temporal (hedel qual es destinarà a l’Associació reu), Coaner Adam i Colom, i Gemde Voluntariat de Súria per als pro- ma Rodergas i Rey (dames d’honor).
jectes Aliments Súria i Infants Súria. Una de les novetats d’enguany ha
La presència del popular actor Joan estat el trasllat de la cantada d’havaPera va ser un dels plats
forts del programa festiu,
en un acte patrocinat per
l’empresa Iberpotash amb
motiu del centenari del descobriment de la potassa.
En aquesta nova edició, s’ha
tornat a mostrar el poder de
convocatòria dels actes que
donen personalitat a la Festa Major, com el castell de
focs, les tocades, el concert,
Joan Pera va oferir l’espectacle ‘Joan Pera, Capri’
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neres al parc municipal El Casino,
que va tenir molt bona acollida. En
aquest mateix espai es va celebrar
l’11è Surialterna’t amb concerts i activitats per als joves.
L’organització de la Festa Major ha
anat a càrrec d’una comissió formada per representants del teixit associatiu, sota la presidència del regidor
de Festes, Àngel López. En el desenvolupament del programa
hi ha participat més d’una
trentena d’entitats.
L’Ajuntament ha expressat
el seu agraïment a totes les
persones, entitats i empreses que han fet possible l’èxit
de la Festa Major, donant
un exemple de participació
cívica que no ha deixat de
banda el compromís social
en aquest temps de crisi.

RECUPERACIÓ D’ESPAIS ALS BARRIS DE LA VILA PER A LES PERSONES

Acte de presentació al veïnat de les
obres previstes al barri de Sant Jaume

Súria va iniciar el 2012
amb una població de
dret de 6.218 persones

L’avantprojecte de la urbanització de la tercera
fase dels carrers Sant Sebastià i Sant Jaume va ser
presentat als veïns i veïnes del barri de Sant Jaume, en un acte celebrat el
passat 31 de maig a Cal
Balaguer del Porxo amb
la presència d’una trentena de persones.
La convocatòria formava part de les activitats
informatives i de participació que han tingut lloc
La sessió va tenir lloc a Cal Balaguer del Porxo
des del començament de
les obres incloses en el
Projecte d’Intervenció Integral del la instal·lació de nova pavimentació,
Poble Vell-Sant Jaume, acollit al Pla nou enllumenat públic, arbrat i mode Barris de Catalunya.
biliari urbà.
Entre d’altres actuacions previstes, En l’acte van participar-hi l’alcalde
l’avantprojecte preveu l’ampliació Josep Maria Canudas i els arquitecdel carrer Sant Sebastià i la creació tes i tècnics redactors de l’avantprod’un nou espai urbà a l’antiga illa de jecte, que ha tingut el suport de la
Sant Jaume, amb noves places d’es- Diputació de Barcelona.
tacionament de vehicles i un equi- El cost previst de les obres serà
pament municipal d’uns 240 metres d’uns 540.000 euros, als quals s’afequadrats per al barri.
girien els costos previstos per enEn l’avantprojecte també es contem- derroc d’habitatges (79.000 euros) i
pla la renovació de les xarxes de cla- per l’elaboració d’estudis i projectes
vegueram, aigua, electricitat i gas, i (34.500 euros).

Súria va començar el 2012 amb
una població de dret de 6.218
persones, xifra que representa un
descens del -0,59% sobre l’any anterior. Malgrat això, aquest percentatge representa un alentiment
sobre el ritme de decreixement
dels anys 2009-10. Segons el darrer padró, aprovat al ple municipal
del juny passat, el 51,58% dels habitants de Súria són dones, seguint
la tendència a l’alça de la població
femenina en els darrers anys.

Nova normativa sobre ús
de material municipal
en actes de les entitats
L’Ajuntament ha posat en marxa
unes bases reguladores sobre l’ús
d’equipament municipal per a festes i esdeveniments organitzats
per les entitats de la vila. La normativa estableix la participació de
les entitats en tasques de trasllat i
instal·lació. Això permetrà descarregar la Brigada Municipal d’una
part de la feina que realitzava en
aquest àmbit, amb un estalvi de la
despesa municipal en línia amb
les mesures generals de contenció.

El Poble Vell guanya nous espais urbanitzats
per als vianants, gràcies al Pla de Barris
Les obres d’urbanització del tram
central de la carretera de Sant Salvador han finalitzat i són plenament transitables per als vianants
des del passat mes de juny, quan
es van treure les tanques que limitaven el pas de persones pel nou
espai enjardinat creat a l’alçada
del carrer Campanar.
L’actuació ha permès eixamplar

la calçada, construir noves voreres,
habilitar pasos de vianants i dignificar aquest espai urbà, creant nous
recorreguts urbans entre la carretera
de Sant Salvador, els carrers Campanar i Sant Cristòfol, i l’Era del Quinquer. Les obres formaven part del
Projecte d’Intervenció Integral del
Poble Vell-Sant Jaume, acollit al Pla
de Barris de Catalunya.
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Imatge d’un dels nous espais

FORMACIÓ PER CRÉIXER I REFORÇAR EL PERFIL PROFESSIONAL

Cicle de seminaris
per donar suport a
l’esperit emprenedor
i l’autoocupació
Fomentar l’esperit emprenedor
va ser l’objectiu principal d’un
cicle de tres seminaris organitzats des de l’àrea de Desenvolupament Local, amb el suport
de la Generalitat, la Diputació,
la xarxa Inicia i el Fons Social Europeu. Un dels seminaris va estar dedicat al servei
d’assessorament a persones emprenedores, una iniciativa dels
ajuntaments de Súria, Sant Joan
de Vilatorrada i Santpedor. El
servei atèn consultes puntuals
sobre temes organitzatius o
legals, a més d’oferir assessorament sobre aspectes com el
pla d’empresa o l’accés a subvencions. A Súria, les consultes
s’atenen els divendres, de 9.00 a
15.00 h. a la Casa de la Vila. Cal
demanar cita prèvia per telèfon
(93.868.28.00) o correu electrònic (promocio@suria.cat).

El Casal de Joves va acollir una sessió per a alumnes de l’institut Mig-Món
L’acte va ser organitzat pel Club de la Feina i el Punt d’Informació Jove

L’Ajuntament ofereix eines formatives
als joves per a la recerca de feina
La formació continua sent una eina
imprescindible per al creixement
personal i per incrementar, fins i tot
en temps de crisi, les possibilitats de
trobar feina o d’autoocupar-se.
Després de la bona acollida i els resultats satisfactoris de les dues edicions celebrades fins ara, les classes
de preparació per a la prova d’accés
als cicles de formació professional
de grau mitjà tindran continuïtat
a l’Escola Municipal d’Adults du-

rant el curs vinent. És una iniciativa
transversal, impulsada per les àrees
d’Educació, Joventut, Desenvolupament Local i Benestar Social.
D’altra banda, el Club de la Feina i el
Punt d’Informació Jove van oferir el
passat 24 de maig una sessió sobre
recerca de feina, adreçada a alumnes
de segon de batxillerat de l’institut
Mig-Món. L’acte va tenir lloc al Casal de Joves i tindrà continuïtat amb
altres sessions per al col·lectiu jove.

Relleu al jutjat de pau de Súria

Nova campanya a les Guixeres

Ramon Garriga i Maria Teresa Cots han pres possessió com a jutge de pau i jutgessa substituta. Per
aquest motiu, la Casa de la Vila va acollir un acte
que també va servir de reconeixement públic al
seus predecessors, Ignasi Pelfort i Manuel Múrcia.

La 8a Campanya d’Excavació Arqueològica va
confirmar el gran potencial del jaciment medieval de les Guixeres. Es tracta d’una iniciativa de
l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’institut
Mig-Món i la família propietària dels terrenys.
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INICIATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ I LA INTEGRACIÓ DE TOTS ELS COL·LECTIUS

El Consell de la Gent Gran impulsa
noves línies de treball i participació

El Consell de la Gent Gran va tancar el curs en un acte a la Casa de la Vila
L’alcalde i la regidora de Benestar Social van agrair tot el treball realitzat

El Consell de la Gent Gran va tancar
el curs en un acte que va tenir lloc
el mes de juny al saló de sessions de
la Casa de la Vila. La preservació de
la memòria històrica, el foment de
l’envelliment actiu i la col·laboració
amb el Consell de Medi Ambient i el
programa ‘El Juliol tot ho vol’ n’han
estat les principals línies de treball.
L’alcalde Josep Maria Canudas i la
regidora de Benestar Social, Carme
Besa, van agrair el treball dels membres del Consell de la Gent Gran i els
van encoratjar a mantenir-lo com a
“exemple” de participació i compromís amb tota la comunitat.

El Consell ha iniciat la revisió de la
guia de serveis per a la gent gran,
que va ser publicada fa nou anys. En
l’apartat de memòria històrica, també s’han començat a recollir fotos
històriques sobre esdeveniments i
fets quotidians.
Les persones interessades en col·
laborar-hi poden portar fotos i documents a l’OAC (planta baixa de la
Casa de la Vila) els dimarts, dimecres i divendres de 16.00 a 19.00 h.
Les imatges seran digitalitzades i retornades. Les fotos ja digitalitzades
es poden enviar a l’adreça conselldelagentgrandesuria@gmail.com.

El Consell dels Infants presenta les seves
propostes a l’equip de govern municipal
Una de les activitats realitzades
aquest darrer curs pel Consell dels
Infants ha consistit en presentar propostes a l’equip de govern
municipal per millorar diferents
aspectes de la vila i dels serveis
públics. Els temes suggerits pel
Consell dels Infants estaven relacionats amb la millora i preservació de l’entorn, la Festa Major, el

manteniment de la via pública i la
divulgació del patrimoni natural i
històric. Els membres del govern
municipal van haver de respondre
per escrit les qüestions plantejades. El Consell dels Infants també
va convocar un concurs de dibuix
entre els alumnes de cinquè i sisè
de primària per il·lustrar la portada del programa de la Festa Major.
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Prop de 140 infants i
joves participen en les
activitats del programa
‘El Juliol tot ho vol’
Uns 140 infants i joves han participat en el programa de lleure
‘El Juliol tot ho vol’, organitzat
per les àrees d’Esports i Joventut
de l’Ajuntament i la Societat Atlètica de Súria (SAS), amb la col·
laboració del Consell de la Gent
Gran, Ampans i la Diputació.
Els esports olímpics han estat un
dels eixos d’aquesta edició d’’El
Juliol tot ho vol’, amb motiu de la
celebració de les Olimpíades de
Londres. Així, el primer dia va tenir lloc un acte inaugural per tal
de rememorar les tradicionals cerimònies olímpiques.
La programació també ha inclòs
altres activitats lúdiques, culturals i intergeneracionals que han
tingut lloc al pavelló d’esports, les
piscines municipals, la Biblioteca
Pública, els parcs, els horts i altres
indrets de la vila.
Entre les novetats d’enguany es
troben l’ampliació de les estades a
la tarda per a participants des de
primer de primària fins a tercer
d’ESO i la incorporació d’un servei de menjador.

Cloenda de les sessions
del taller de la memòria
i l’espai lúdic i de salut
El mes de juny van acabar les primeres edicions del taller de la memòria
i de les sessions d’exercicis a l’espai
lúdic i de salut de Súria, que és ubicat al barri de Joncarets. En conjunt,
aquestes dues iniciatives adreçades a
la gent gran han tingut una participació habitual de més d’una vintena
de persones. L’organització va anar a
càrrec de l’àrea de Benestar Social.

LA HISTÒRIA I EL PATRIMONI DE LA VILA, A L’ABAST DE TOTHOM

El Parc Geològic i Miner
presenta els primers
materials divulgatius
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central, en el qual hi participa Súria, ha presentat els seus
primers materials divulgatius per
donar a conèixer els punts d’interès que formen part del projecte.
Súria és inclosa dins la ruta ‘El mar
de la Catalunya Central’, que passa per la falla del Mig-Món i pels
forns de guix de les Guixeres. Els
primers elements divulgatius del
Parc són el web www.parcgeologic.
cat i diferents fulletons.

El Poble Vell i el castell
de Súria, en la ruta
dels Turistes de Qualitat
Els Turistes de Qualitat de les comarques de Barcelona van visitar
el Poble Vell i el castell de Súria el
passat 12 de juny, en una iniciativa
de la Diputació i de la Cambra de
Barcelona per contribuir a la difusió del turisme de proximitat a
través de les xarxes socials. Els Turistes de Qualitat eren una parella
de joves que va passar per destinacions turístiques que compten amb
el distintiu de qualitat SICTED.

Gran acollida per als llibres sobre el
còlera de 1885 i sobre Pius Macià

Presentació del llibre sobre Pius Macià al Museu d’Història de Catalunya
L’acte va reunir una àmplia representació de la família Macià i altres persones de Súria

L’epidèmia de còlera de 1885, que va
donar origen al Vot de Poble, i la figura de Pius Macià, primera víctima
de la guerra civil a Súria, centren els
darrers llibres de la col·lecció ‘Temes de Súria, escrits pels suriencs
Jordi Algué i Sala, i Francesc Macià
i Gras, respectivament, i publicats
per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb una gran acollida.
Els actes de presentació dels dos volums van ultrapassar la capacitat del
saló de sessions de la Casa de la Vila,
en una mostra de l’interès que han
aixecat les dues publicacions. En els
darrers mesos, el llibre ‘Pius Macià

i Ribera, un home de bé, un gran
surienc’ també ha estat presentat
al Museu d’Història de Catalunya
(Barcelona) i a Sabadell. El llibre
‘Epidèmia, progrés i solidaritat. El
còlera de 1885 a Súria’ ha protagonitzat un altre acte de presentació a
Callús, després de la seva publicació
pels volts de Sant Jordi.
Els dos llibres són aportacions molt
destacades sobre importants episodis de la història de la vila. El seu interès supera l’àmbit estrictament local, segons van assenyalar destacats
experts en els actes de presentació
celebrats fins ara.

Activitats per promoure
l’esport escolar entre
els alumnes de primària
Alumnes dels tres centres suriencs
d’educació primària (Francesc Macià, Mare de Déu de Montserrat i
Sagrat Cor de Jesús) van participar
en la 18a Jornada de Miniindor i
en la 2a Trobada de Sisè, celebrades entre els mesos de maig i juny.
L’organització d’aquestes proves
d’esport escolar va anar a càrrec de
l’àrea d’Esports de l’Ajuntament i
del professorat de les tres escoles.

El llibre de Jordi Algué sobre el còlera de 1885 també va ser presentat a Callús
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Súria té futur
Quan fa un any vam agafar les regnes
de l’Ajuntament, intuíem que ens esperava una tasca complexa, poc agradable
si ho voleu, però estàvem disposats a
assumir-la. Sabíem que no seria coherent ni honest per part nostra intentar
maquillar unes xifres i una realitat que
dia rere dia se’ns va imposant pel seu
propi pes. Per això, vàrem dissenyar un
pressupost real, rigorós i prudent per a
aquest 2012.
Fruit del treball de gestió i negociació
engegat fa uns mesos, a partir d’aquest
agost entrarà en funcionament un sis-

tema propi de neteges per a les dependències municipals. El setembre, també
es posarà en marxa un nou model educatiu a l’Escola Municipal de Música. La
premissa d’ambdues solucions és aconseguir un estalvi econòmic important
sense perdre qualitat de servei. Aquestes mesures se sumen a altres ja preses
anteriorment, basades en un control exhaustiu dels consums municipals: electricitat, aigua, gas...
Volem una Súria solvent i sostenible.
Per això, els nostres primers esforços
s’han adreçat a resoldre els problemes

econòmics. Volem un govern obert i
transparent per tal que l’Ajuntament sigui una administració proactiva i oberta. Si fem els deures i ens adaptem als
nous paradigmes i realitats, podrem dir
que Súria té futur.
Aquest és el programa que ens hem
proposat desenvolupar al llarg d’aquest
mandat, amb actuacions que ja hem començat a posar en marxa i que són el
fruit d’un treball de reflexió que intenta,
sobretot, defensar l’interès col·lectiu en
aquests temps difícils.
GRUP MUNICIPAL DE CiU

Convertir les amenaces en reptes
En el passat número de La Torre, des
de l’alternativa independent per a Súria
parlàvem de compromís i il·lusió com a
eixos claus en la nostra actuació al llarg
d’aquesta legislatura.
Aquests eixos, juntament amb d’altres
que anirem assenyalant, són necessaris per tal de convertir les amenaces
en reptes i poder, d’aquesta manera,
garantir una actuació efectiva i eficient
en la nostra tasca de govern municipal.
No descobrim res a ningú si parlem de
dificultats pressupostàries, o si esmentem la complicada conjuntura global.

Aquestes són les principals amenaces
a les quals hem de fer front. La manera
d’afrontar-les no ha de ser des d’una visió negativa, sinó que les hem de veure
com una oportunitat per adequar-nos a
la realitat del moment i com una oportunitat per tal de millorar el cost-efectivitat de les nostres actuacions municipals.
Per aconseguir aquest objectiu és necessari que tothom, regidors i tècnics
municipals i societat civil s’impliqui en
aquesta tasca. Per tant, un altre eix important és la col·laboració i el treball en

grup, com ja ens han demostrat molts
suriencs i surienques que, individualment o com a representants d’algun
col·lectiu, col·laboren en les regidories
encapçalades pels membres de l’aiS. Volem aprofitar aquest escrit per agrair-los
la seva implicació i animar-los a mantenir-la al llarg del que resta de legislatura.
Aquesta actitud positiva, aquesta voluntat de sumar, és la que ens permetrà
superar els reptes plantejats i assolir una
Súria millor.
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

majoria dels actes.
Un dels actes que més ens va fer anar de
corcoll ha estat el castell de focs, doncs
amb el canvi de la normativa sobre espectacles de foc ens ha obligat a fer un
pla de seguretat específic per a aquest
espectacle i s’ha reduït tan la potència
dels coets com la quantitat de pólvora
utilitzada.
La feina duta a terme tan pels serveis
tècnics de l’Ajuntament com per l’empresa encarregada de muntar el castell
de focs, Pirotècnia Igual, va aconseguir
que aquestes restriccions no afectessin

l’espectacle, i vàrem poder gaudir d’un
notable castells de focs.
En les darreres setmanes de juliol, des
de la regidoria de Joventut hem treballat
per posar fil a l’agulla a l’organització de
la Setmana Jove que, com l’any passat,
ofereix un programa format per diferents activitats esportives i lúdiques, i
que ja haurà començat quan tingueu a
les mans aquest nou número del butlletí
municipal.
Bon estiu i bones vacances!

No defallim
Ja hem passat la Festa Major i, com
dèiem en l’escrit de La Torre del mes
d’abril, degut a la retallada econòmica
hem hagut de fer mans i mànigues i fer
servir la imaginació perquè sortís una
Festa Major més que digna.
I això ha estat possible gràcies a l’esforç
i a l’enginy de les empreses i entitats del
poble que hi han col·laborat i de les persones que formen part de la Comissió
de la Festa Major. No ha estat una tasca
fàcil i tot és millorable, però ens ha esperonat, si cal encara més, el fet de veure una gran assistència de públic en la
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

De sorpresa en sorpresa, aquí no governa ningú
Fa un dies vam rebre un mail dient que a
l’agost sortiria un butlletí de La Torre, i que
preparéssim el nostre escrit per publicar-ho.
Ens vam preguntar: el mes d’agost? Sí que és
cert que l’Equip de Govern va dir que farien
3 publicacions i que per dates sembla que
toca ara, a l’agost. Però... no seria més raonable haver-la avançat al juliol o deixar-la pel
setembre? En aquest país, a l’agost sembla
que es pari tot.
Això és un petit exemple de les coses que es
couen a l’actual Ajuntament. La descoordinació i la improvisació és ben palesa. Ens
remetem a la reunió informativa que es va

convocar per explicar el nou model d’Escola de Música. L’equip directiu i la regidora
d’educació argumentant els canvis i el regidor d’hisenda contradint-los. Per cert, encara és hora que ens donin una explicació als
regidors que som a l’oposició.
Però bé, això no és tot. Quan redactem
aquest escrit estem a la segona quinzena
de juliol, i encara no s’han aprovat les taxes
d’Escola de Música, ni les de la Llar d’Infants, ni se sap com es prestarà el servei de
la neteja a les dependències municipals i a
les escoles; unes decisions que afecten competències municipals i persones concretes i

que haurien d’haver estat preses fa mesos.
Fa més d’un any que CiU-AIS-ERC són al
davant de l’ajuntament i encara no han definit el seu projecte per al que queda de legislatura.
Això de les retallades i de fer les coses sense
planificació està a l’ordre del dia a totes les
administracions. No escriurem més perquè
ens han dit que no podem passar de 1.500
caràcters amb espais inclosos. Bé, que entre
el govern del Sr. Rajoy i tot el que ens toca
aguantar desitgem que passeu l’estiu el més
bé possible i que el setembre no sigui pitjor.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Treballar per reaprendre
El model del GIIS, és el del treball, el de
fer propostes, el d’oferir-nos per resoldre
temes cabdals com la signatura del CAP
o/i rebre la compensació econòmica que
determina la sentència de reparcel·lació
de la plaça de la Serradora, la de formar
part i fomentar comissions de manera
activa com la dels empresaris de la Pobla. Aportem projectes innovadors com
la creació d’un Pla de desenvolupament
econòmic per a Súria. Hem fet un seguiment constant del bon funcionament
d’implantació del 112, sense obtenir el
resultat desitjat. Hem contactat direc-

tament amb els ciutadans perquè ens
expliquin de primera mà les seves preocupacions, per tal de resoldre, escoltar i
fer costat les seves problemàtiques.
En aquest primer any de legislatura hem
presentat nou mocions (quatre amb vot
favorable), tretze precs i cent vint-i-tres
preguntes de les quals unes trenta-dues
han estat reiteratives per la falta de resolució per part del grup de govern.
A dia d’avui no sabem quines són les
quotes a pagar per al nou curs de l’Escola de Música i quins diners aportarà
l’Ajuntament –es a dir, els ciutadans– al

nou model d’escola, com tampoc quin
serà el futur de les treballadores de la
neteja.
Dins el programa de Festa Major, cal felicitar la participació de les entitats surienques i de la iniciativa privada, però
hem trobat a faltar més programació per
als joves.
En aquests moments de crisi ens toca
reaprendre a fer les coses. “Es de boixos
esperar resultats diferents si seguim fent
el mateix” (Einstein).
Bones vacances!
GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Nota: El butlletí La Torre publica els articles enviats pels grups municipals de l’Ajuntament de Súria abans del tancament de cada edició. Els espais
destinats a la publicació dels articles han de tenir la mateixa mida per a cada grup, d’acord amb el Reglament regulador de la participació dels grups
municipals en els mitjans de comunicació municipals. Per aquest motiu, en alguns casos pot ser necessari adaptar la grandària de la lletra a l’extensió
dels textos enviats, amb l’objectiu de fer posible la seva publicació íntegra.

LA TORRE
El butlletí municipal LA TORRE es distribueix gratuïtament a tots els domicilis de la vila. Qualsevol persona
que per alguna causa no l’hagi rebut pot adreçar-se a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), als baixos de la Casa
de la Vila, per tal d’obtenir el seu exemplar.
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Web: www.suria.cat
Twitter: twitter.com/#!/AjdeSuria
Facebook: www.facebook.com/pages/Ajuntament-de-S%C3%BAria/3
53009074739672?sk=wall

LA TORRE

Edita:
Ajuntament de Súria. C. Ernest Solvay, 13
Tel. 93 868 28 00 - Fax 93 868 29 31
A/e: suria@suria.cat
Redacció, fotografia i maquetació:
Servei de comunicació de l’Ajuntament de Súria.
Impressió:
Inom SA - Manresa.
Dipòsit legal:
B-38.812-1983.

11 Agost 2012

