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Súria dóna resposta a la crisi 
amb la força del voluntariat
Persones, entitats i institucions actuen contra la fractura social
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SOLIDARITAT I COMPROMÍS CÍVIC CAP A LES PERSONES MÉS DESFAVORIDES
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La crisi econòmica ha sacsejat tota 
la societat, ampliant les bosses de 
precarietat i plantejant necessitats 
urgents que només es poden aten-
dre des de la col·laboració de les 
institucions i la societat civil. En cir-
cumstàncies tan difícils com les ac-
tuals es posa a prova la capacitat de 
mobilització d’una comunitat per 
donar suport a les necessitats més 
urgents i evitar fractures socials.
Aquest darrer trimestre de 2012 es 
compleix un any des de la posada 
en marxa de l’Associació de Volun-
tariat de Súria, una iniciativa im-
pulsada per l’Ajuntament, Càritas 
Parroquial i persones voluntàries 
de diferents àmbits socials i profes-
sionals. La valoració és molt positi-
va en tots els sentits.
En aquest primer any, l’Associació 
de Voluntariat ha posat en marxa 
tres línies d’actuació: Aliments Sú-
ria, Infant Súria i, encara en una fase 
inicial, accions de suport a persones 
amb necessitats físiques o psicològi-
ques. La col·laboració obtinguda i la 
feina realitzada fins ara han superat 
totes les expectatives.
El treball d’Aliments Súria es basa 
en quatre accions bàsiques: capta-
ció d’aliments, emmagatzematge, 
distribució i administració. Els pro-

ductes provenen bàsicament de les 
donacions particulars i de la funda-
ció Banc d’Aliments de Barcelona, a 
la qual està adherit. A més d’aques-
tes fonts de proveïment mensual, 
Aliments Súria també rep cada qua-
tre mesos els aliments del programa 
d’ajuts de la Unió Europea. 
La distribució de tots els aliments 
i productes de la llar que han estat 
recollits es porta a terme a través de 
l’àrea de Benestar Social de l’Ajun-
tament i Càritas Parroquial, a partir 
d’un estudi previ de la situació de 
cada persona o família.

Afavorir la integració. Infant Sú-
ria és un projecte destinat a infants 
de primer a sisè de primària que 
es trobin en risc d’exclusió social i 
tinguin necessitats educatives espe-
cífiques. Fins ara se n’han fet acti-
vitats esportives, tallers de contes, 
poemes i teatre, informàtica, ma-
nualitats i jocs, amb la col·laboració 
de persones voluntàries, de la SAS i 
del Centre d’Esports Súria.
Un dels objectius bàsics per a 

aquest curs 2012-13 serà portar a 
terme activitats per afavorir la inte-
gració dels infants en la vida social 
de la vila a través de les Caramelles. 
Infant Súria preveu que en les acti-
vitats previstes per a aquest curs hi 
participin al voltant d’una trentena 
de nens i nenes.
La tercera línia de treball de l’As-
sociació de Voluntariat consisteix 
en donar recolzament emocional o 
pràctic a gent gran i persones amb 
pocs recursos. En aquest àmbit d’ac-
tuació, que es troba en una etapa 
inicial, els voluntaris i voluntàries 
rebran una formació específica amb 
el suport de Creu Roja de Manresa, 
per tal que l’atenció donada respon-
gui plenament a les necessitats de 
les persones ateses.
A més de la implicació directa de 
nombroses persones i entitats en 
l’organització i desenvolupament 
d’aquestes actuacions, l’Associació 
de Voluntariat també ha rebut el 
suport econòmic i material d’em-
preses, establiments i associacions 
de la vila i de municipis propers.

El voluntariat social té a 
Súria una llarga tradició 
que s’ha tornat a posar 
de manifest amb la 
creació de l’Associació 
de Voluntariat i les seves 
iniciatives per a les 
persones desfavorides

El voluntariat es mobilitza per atendre les 
necessitats socials causades per la crisi

Persones voluntàries recullen productes per a la campanya El Gran Recapte
L’Associació de Voluntariat celebra el primer aniversari de la seva posada en marxa
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Ens cal emprendre el 2013 que estem a punt 
de començar augmentant la confiança en els 
nostres conciutadans, el nostre teixit econò-
mic i empresarial i les nostres institucions. 
Tenim signes que ens poden ajudar en aquest 
camí: la principal empresa de la vila –coin-
cidint simbòlicament amb els 100 anys de la 
descoberta de la potassa– està apostant fort 
pel futur de la seva indústria, cosa que està 
beneficiant tot Súria i el seu futur. El dina-
misme social, cultural i esportiu que gaudim 
està mantenint i augmentant tota una xarxa 

de participació i solidaritat que és admirable. 
Catalunya, com a país, viu moments transcen-
dentals per a esdevenir un poble de llibertat i 
millor benestar per a tothom.
Ens cal observar aquestes clarors i seguir coo-
perant amb ànim, responsabilitat i solidaritat. 
Amb aquests ingredients, estic segur que po-
drem aconseguir un demà més optimista per a 
Súria i per a Catalunya.  Bon Nadal i bon 2013 
a tothom.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Optimisme

EDITORIAL

Els ajuts són distribuïts 
després de valorar les 
problemàtiques de les 
persones sol·licitants
Més de 170 persones reben ac-
tualment els ajuts d’Aliments 
Súria, una xifra que inclou 
adults i infants. La mitjana 
d’edat dels sol·licitants és de 
44 anys. Tot i l’augment del 
nombre de donacions, la in-
tensitat de la crisi fa que cada 
vegada hi hagi més necessi-
tats per atendre. Els criteris 
que se segueixen a l’hora de 
distribuir els ajuts es basen en 
aspectes econòmics, familiars 
i culturals. Aquestes valora-
cions s’actualitzen cada mes 
per saber si ha canviat la si-
tuació dels sol·licitants. L’àrea 
de Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament també hi dóna 
suport a través de la borsa de 
treball, l’ús d’internet per a la 
recerca de feina i altres temes 
d’assessorament personal.
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L’Ajuntament ha demanat aporta-
cions econòmiques a la Diputació 
de Barcelona per un valor total de 
808.561,64 euros per portar a terme 
cinc projectes d’obres i actuacions 
de polítiques socials. La petició va 
ser aprovada per unanimitat en el 
ple municipal del 26 de setembre.
Els projectes han estat presentats al 
pla Xarxa de Governs Locals (2012-
15), iniciativa de la Diputació per 
donar suport als municipis a partir 
de criteris de concertació, equilibri 
territorial i cooperació. Els projectes 
presentats són els següents:
▶ Manteniment de serveis i po-
lítiques socials. Accions per a la 
prestació de serveis públics locals 
en aquest àmbit. Aportació sol·
licitada: 186.000 euros. Desenvolu·
pament proposat: anys 2012-15.
▶ Reposició i pavimentació del car-
rer Sant Antoni Maria Claret i pas-
satge Martí Sanglas. Substitució de 
la pavimentació actual, instal·lació 
de noves xarxes de sanejament, 
aigua potable, telecomunicacions 
i enllumenat públic, amb fanals 
adossats a la paret i criteris d’estal-

vi energètic. Aportació sol·licitada: 
330.487,30 euros. Desenvolupament 
proposat: any 2014.
▶ Vorera de connexió entre el barri 
de Cal Trist i la palanca del riu Car-
dener. Millorar l’accessibilitat per a 
vianants amb una nova vorera amb 
baranes de protecció, separació de 
la zona de trànsit, nou enllumenat 
i substitució de l’actual xarxa d’ai-
gua potable. Aportació sol·licitada: 
111.162,70 euros. Desenvolupament 
proposat: any 2013.
▶ Condicionament de diferents es-
pais exteriors del parc municipal 
El Casino. Delimitar una zona per 
practicar esport familiar i millorar el 
paviment, la tanca i la il·luminació 
d’una pista de tennis per conver-
tir-la en pista de pàdel. Aportació 
sol·licitada: 99.123,20 euros. Desen·
volupament proposat: any 2013. 
▶ Reposició i pavimentació de vo-
reres del carrer Salvador Vancell. 
Millora de la vialitat adaptada als 
vianants i substitució de l’actual 
xarxa d’aigua potable. Aportació 
sol·licitada: 81.788,44 euros. Desen·
volupament proposat: any 2013.

Les ordenances fiscals per a 2013 
tindran un increment mitjà de 
2,5%. L’augment es deriva de les 
previsions del pla d’estabilitat 
municipal. L’impost sobre béns 
immobles no es modifica, de ma-
nera que els increments corres-
pondran a l’actualització dels va-
lors cadastrals, iniciada el 2004.

Puja mitjana del 2,5% 
per a les ordenances 
fiscals de l’any vinent

INICIATIVES DE MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS DE LA VILA

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat, Lluís 
Recoder, va visitar la Casa de la 
Vila i Salipota amb l’alcalde Josep 
Maria Canudas, el primer tinent 
d’alcalde Joan Castellà i altres au-
toritats. A Salipota, responsables 
de l’Associació de Veïns hi van ex-
posar temes d’interès per al barri.

Un dels projectes contempla diferents actuacions al parc municipal El Casino
La petició d’ajuts ha estat presentada al pla Xarxa de Governs Locals de la Diputació

El ple municipal demana aportacions 
a la Diputació per a cinc projectes

Un moment de la visita a Salipota

El conseller de Territori 
visita la Casa de la Vila 
i el barri de Salipota

L’alcalde Josep Maria Canudas ha 
renunciat al cobrament de la paga 
extraordinària de Nadal que té as-
signada en funció del càrrec per 
tal de destinar la quantitat previs-
ta al desenvolupament de progra-
mes de serveis socials, segons es 
va anunciar en el ple ordinari del 
passat novembre.

La paga extra de Nadal 
de l’alcalde es destinarà 
a programes socials
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L’11a Fira Medieval d’Oficis porta milers 
de persones al Poble Vell, malgrat el temps
La incertesa del temps no va impe-
dir que l’11a Fira Medieval d’Oficis 
tornés a omplir el Poble Vell amb 
milers de persones. L’ampliació del 
recinte firal pels carrers del Roser i 
de les Cabanasses, una de les princi-
pals novetats d’enguany, va gaudir 
d’una gran acollida de públic.
La Fira Medieval d’Oficis, celebra-
da els dies 17 i 18 de novembre, va 
confirmar novament el seu 
poder de convocatòria, la 
gran col·laboració de per-
sones i entitats i de la vila, 
i el bon nivell de qualitat 
d’espectacles, artesans, ac-
tuacions i firaires.
La inauguració va ser pre-
sidida pel president de la 
Diputació de Barcelona, 
Salvador Esteve, i l’alcalde 
Josep Maria Canudas. Se-

gons l’alcalde, el certamen demostra 
que Súria té “sentit de futur, ganes 
de tirar endavant i optimisme”.
L’alcalde de Súria va elogiar “l’espe-
rit de cooperació” de les persones i 
entitats que fan possible l’exit de la 
Fira com “una aposta per l’optimis-
me”. Per la seva banda, el regidor 
de Desenvolupament Local, Miquel 
Caelles, va dir que la Fira Medieval 

d’Oficis mantindrà “el sentit de 
qualitat” com un eix fonamental.

Més participació a la Diada. 
L’Onze de Setembre ha estat una 
altra de les celebracions destacades 
dels darrers mesos.  La tradicional 
hissada de la senyera a la Torre va 
registrar una participació superior a 
la dels darrers anys, amb un marcat 

to reivindicatiu pels drets 
nacionals de Catalunya.
Amb motiu de l’Onze de 
Setembre, es va desenvo-
lupar un ampli programa 
d’actes culturals, festius 
i esportius, coordinat pel 
Grup de Trabucaires del 
Tro Gros i l’àrea de Cultu-
ra de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de diferents 
entitats surienques.Cant d’Els Segadors durant l’acte central de la Diada

FESTES PER RECORDAR LA NOSTRA HISTÒRIA I MIRAR CAP AL FUTUR

El Poble Vell es va tornar a omplir de visitants, en una edició que va mantenir l’atractiu i l’alt nivell de qualitat habituals
Representació de l’espectacle ‘Salats!’ (dreta), actuació itinerant per l’entorn de la plaça Major i acte inaugural del certamen a Cal Balaguer
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UNA VILA OBERTA AMB LA VEU DE TOTES LES GENERACIONS

El Consell dels Infants farà un estudi 
per valorar la neteja general de Súria

El Consell dels Infants farà un tre-
ball de recerca sobre la neteja ge-
neral de la vila al llarg d’aquest 
curs 2012-13, segons es va anunciar 
durant l’acte de renovació parcial 
d’aquest organisme municipal de 
participació. Aquesta serà una de 
les principals tasques del Consell 
dels Infants en aquest nou curs. 
L’acte de renovació parcial va te-
nir lloc el 18 d’octubre, presidit per 
l’alcalde Josep Maria Canudas i la 
regidora de Benestar Social, Carme 
Besa. L’alcalde va dir que l’existèn-

cia del Consell és “important i ne-
cessària” com a “experiència de 
democràcia enriquidora” per co-
nèixer l’opinió dels infants. 
Tant Josep Maria Canudas com Car-
me Besa van agrair el treball de tots 
els membres del Consell i van ani-
mar els nous components a seguir 
en aquesta línia. El Consell dels In-
fants és un organisme consultiu que 
està format per dotze alumnes de 
cinquè i sisè dels tres centres d’edu-
cació primària de la vila, escollits 
democràticament.

Un total de 607 atletes de tres a setze 
anys, procedents de tota la comar-
ca, van participar en el Cros Escolar 
de Súria el passat 28 d’octubre. Es 
tracta de la xifra de participació més 
elevada en la història de la prova. 
Centenars de persones van seguir 
les curses, celebrades al circuit del 
Rieral del Tordell. L’organització 
del Cros Escolar va anar a càrrec de 
l’àrea d’Esports de l’Ajuntament i el 
Consell Esportiu del Bages.

El Programa Municipal de Suport 
a les Famílies per a aquest curs 
2012-13 ha ofert diferents acti-
vitats en aquest darrer trimestre 
per millorar la comunicació in-
tergeneracional i dinamitzar el 
funcionament de les AMPA. El 
Programa és organitzat per les 
àrees de Joventut, Benestar Social 
i Educació de l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de les AMPA dels 
centres educatius de la vila.

El Programa Municipal 
de Suport a les Famílies 
ofereix una nova edició

La Biblioteca Pública va roman-
dre oberta durant el passat mes 
d’agost per primera vegada des 
de l’any 1993, gràcies a la col·
laboració de la Diputació de 
Barcelona i l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament. Al llarg d’aquest 
mes es van registrat 514 visites 
d’usuaris i van ser prestats 652 
documents. La Biblioteca també 
va portar a terme diferents activi-
tats relacionades amb l’estiu.

Elevat nombre d’usuaris 
a la Biblioteca Pública 
durant el mes d’agost

Sortida d’una de les curses

Rècord de participació al Cros Escolar
L’Ajuntament ha instal·lat un nou 
rètol informatiu sobre el camí de 
la riera d’Hortons, en substitució 
d’un rètol anterior que havia re-
sultat malmès. Es tracta d’una ini-
ciativa de l’àrea de Medi Ambient, 
dins de les accions per a la millo-
ra de la senyalització dels indrets 
d’interès natural i patrimonial. 
El nou rètol, al barri de Cal Trist, 
també ofereix informació sobre la 
conservació d’aquest entorn.

Reposició d’un rètol 
sobre el camí de la riera 
d’Hortons a Cal Trist

L’acte de renovació del Consell dels Infants va tenir lloc a la Casa de la Vila
Els seus components són escollits per tots els alumnes de cinquè i sisè de primària
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La Setmana de la Mobilitat se celebra 
amb el protagonisme d’infants i joves
Súria va celebrar la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura amb el 
protagonisme d’infants i joves. En-
tre el 22 de setembre i el 6 d’octubre 
es van fer diferents activitats per 
promoure la sensibilització per uns 
hàbits de desplaçament sostenibles.
La plaça de Sant Joan va acollir una 
gimcana i d’un parc mòbil d’educa-
ció vial. Com en anteriors edicions, 
la Policia Local va oferir xerrades 
a les escoles. Una altra activitat va 
ser l’acció ‘A l’institut hi vaig a peu’, 
adreçada a l’alumnat del centre.
També es va donar a conèixer l’en-

torn de la vila amb una caminada 
per la zona del Samuntà i l’activitat 
‘Coneix on caminar’ per donar a co-
nèixer rutes a peu o amb BTT.
L’organització va anar a càrrec de 
les àrees de Via Pública, Joventut, 
Medi Ambient i Sanitat de l’Ajunta-
ment, amb la col·laboració de la Po-
licia Local, l’Oficina de Turisme, el 
Consell de Medi Ambient, el Servei 
Català de Trànsit, el Centre Excur-
sionista, l’Agrupament Escolta Joan 
Ros, l’institut Mig·Món i les escoles 
Francesc Macià, Mare de Déu de 
Montserrat i Sagrat Cor de Jesús.

AVANÇAR CAP A LA SOSTENIBILITAT, UNA RESPONSABILITAT DE TOTHOM

XXXXX

La deixalleria municipal aplica 
uns nous horaris de matí i tarda 
des del novembre passat. Aquests 
nous horaris són els següents: di-
marts, dijous, dissabte i diumen-
ge, d’11.00 a 14.00 h.; dimecres, 
divendres i dissabte, de 16.00 a 
19.00 h. Els canvis també afecten 
les altres deixalleries gestionades 
pel Consorci del Bages per a la 
Gestió de Residus, al qual pertany 
l’Ajuntament de Súria.

La deixalleria municipal 
aplica uns nous horaris 
des del novembre

L’Ajuntament ha posat en mar-
xa un servei gratuït de recollida 
dels residus generats per poda 
vegetal, amb la col·laboració de 
la Mancomunitat Intermunicipal 
del Cardener i les associacions de 
veïns. El servei es porta a terme 
quinzenalment i en els mateixos 
dies que la recollida de volumino-
sos. També cal avisar prèviament 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutdà 
(OAC). La iniciativa va començar 
el passat mes de novembre, coin-
cidint amb la Setmana Europea 
per la Prevenció de Residus.

Nou servei gratuït 
per recollir els residus 
de la poda vegetal

Portada del fulletó informatiu

Homenatge a l’atleta Ester Hernández pels 
seus èxits esportius i compromís amb el país
L’atleta surienca Ester Hernández 
i Casahuga va rebre el reconeixe-
ment de l’Ajuntament per haver 
assolit el subcampionat mundial 
d’skibike en els darrers Campio-
nats del Món de Curses de Mun-
tanya i pel seu suport a les selec-
cions nacionals catalanes. L’acte 
va tenir lloc el passat 26 de setem-
bre a la Casa de la Vila. Acte de lliurament de la placa

El parc mòbil d’educació vial va ser instal·lat a la plaça de Sant Joan
El programa d’activitats de la Setmana va incloure xerrades i accions de conscienciació
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Una senyera estelada es va instal·
lar a la façana de la Casa del Vila 
arran d’una moció aprovada en el 
ple ordinari del setembre. L’este-
lada hi romandrà de forma per-
manent com a adhesió a la campa-
nya ‘Penja·la i no la despengis fins 
a la independència’ promoguda 
per ‘Súria x la independència’.

ACTITUD ACTIVA PER GUANYAR AUTOESTIMA I QUALITAT DE VIDA

Una senyera estelada 
es col·loca a la façana 
de la Casa de la Vila

El Consell de la Gent Gran reprèn la recollida 
de fotos històriques i la revisió de la guia
El Consell de la Gent Gran va tor-
nar a l’activitat el setembre passat, 
continuant amb els treballs de re-
collida d’imatges històriques de 
la vila i d’actualització de la guia 
local de serveis per a aquest col-
lectiu, dues línies que va iniciar el 
curs passat. 
Al mateix temps, el Consell se-
guirà participant en accions sobre 

mobilitat, medi ambient i diàleg 
intergeneracional, com en el pro-
grama de lleure per a infants i jo-
ves ‘El Juliol tot ho vol’.
Durant el darrer curs d’activitats, 
el Consell de la Gent Gran ja va 
recollir prop d’una vuitantena de 
fotos històriques per tal de contri-
buir a preservar la memòria his-
tòrica de la vila. 

Les dues festes locals de Súria per 
a l’any 2013 seran el 20 de maig 
(dilluns de la Segona Pàsqua) i 
el 15 de juliol (dilluns de la Festa 
Major). L’elecció del 20 de maig 
com a festa local per a l’any vinent 
respon al fet que el proper 20 de 
gener, diada de sant Sebastià, es-
caurà en diumenge.

Les festes locals per a 
l’any vinent seran el 20 
de maig i el 15 de juliol

Taller sobre imaginació i creativitat, celebrat durant la Setmana de la Gent Gran
El programa va incloure xerrades i activitats participatives per a tot el col·lectiu

Bon nivell de participació en tots els 
actes de la Setmana de la Gent Gran
Les activitats de la Setmana de la 
Gent Gran, que es va celebrar l’oc-
tubre passat, van registrar un bon 
nivell mitjà de participació. El pro-
grama d’aquesta nova edició va 
estar format per diferents xerrades 
i tallers amb recomanacions pràcti-
ques sobre la importància de la cre-
ativitat, les relacions interpersonals 
i la intel·ligència emocional per tal 
de millorar l’autoestima i la qualitat 
de vida de les persones grans.
Tots els actes de la Setmana es van 
desenvolupar al Casal de Joves. Un 

taller de cuina a càrrec de la cuinera 
i escriptora Remei Ribas, coneguda 
per les seves intervencions televisi-
ves com l’àvia Remei, va ser una de 
les activitats més participades.
La Setmana de la Gent Gran va aca-
bar amb un berenar de germanor 
i una acció promocional del bus 
urbà, que va ser gratuït durant tota 
una jornada. L’organització de la 
Setmana va anar a càrrec de l’àrea 
de Benestar Social de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

L’estelada, a la façana del consistori

Una comissió formada per l’Ajun-
tament, la Unió de Botiguers i en-
titats veïnals, culturals, socials i 
assistencials de la vila ha celebrat 
diferents reunions per tal de co-
ordinar diferents actes nadalencs, 
amb una marcada orientació so-
lidària. La comissió es va crear a 
principis d’any. 

Ajuntament i entitats 
formen una comissió 
d’actes nadalencs
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COMPROMÍS COL·LECTIU PER ASSOLIR UNA SOCIETAT MÉS JUSTA

Súria renova la seva adhesió contra 
la violència exercida envers les dones

Súria ha celebrat una nova edició 
de la Setmana contra la Violència 
de Gènere amb xerrades i activitats 
que van culminar amb el tradicio-
nal acte públic d’adhesió. Un gran 
llaç blanc també va ser col·locat a la 
façana de la Casa de la Vila com a 
mostra de suport institucional.
L’acte d’adhesió va consistir en una 
encesa d’espelmes, la lectura del 
manifest a càrrec d’alumnes de l’Es-

cola Municipal d’Adults i l’actuació 
conjunta de La Llanterna, la Coral 
L’Esplai i la Coral Sòrissons de l’Es-
cola Municipal de Música. 
En l’organització del programa van 
participar l’Ajuntament, el Con-
sell Comarcal del Bages, l’Escola 
d’Adults, l’Escola de Música, la 
Biblioteca Pública, el Casal de la 
Dona, l’institut Mig·Món, la Dipu-
tació i l’Institut Català de les Dones.

Geòlegs d’arreu visiten Súria

Una quarantena de geòlegs i estudiosos de diver-
sos països van ser a Súria dins de les activitats del 
13è Congrés Internacional sobre Patrimoni Geo-
lògic i Miner. Els participants van ser rebuts per 
l’alcalde i van visitar el Salí i la falla del Mig·Món.

Donació solidària d’Iberpotash

Iberpotash va lliurar la recaptació de l’espectacle 
‘Joan Pera, Capri’ a l’Associació de Voluntariat. 
La quantitat recaptada va ser de 2.352 euros. 
L’empresa va patrocinar l’espectacle amb motiu 
del centenari del descobriment de la potassa.

L’Escola Municipal de Música ha 
posat en marxa el nou model pe-
dagògic basat en classes grupals i 
conjunts instrumentals en aquest 
curs 2012-13, que va començar amb 
202 alumnes matriculats. Una altra 
novetat és el desenvolupament de 
tallers amb l’objectiu d’afavorir 
l’aprenentatge lúdic i estrènyer els 
lligams intergeneracionals a través 
de la música.

L’Escola de Música posa 
en marxa la nova etapa 
amb 202 alumnes

L’Escola Municipal de Formació 
d’Adults va iniciar el curs 2012·
13 amb 126 alumnes matriculats, 
xifra que representa un increment 
del 10,53% sobre el curs anterior. 
A més de la seva oferta de forma-
ció general, el centre també acull la 
tercera edició del curs de prepara-
ció per a les proves d’accés als cur-
sos de formació professional (FP) 
de grau mitjà.

L’Escola d’Adults inicia 
el nou curs amb 126 
alumnes matriculats

Acte públic d’adhesió al Dia Internacional contra la Violència de Gènere
La Casa de la Vila va lluir un llaç blanc com a mostra de suport institucional
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Divuit mesos

Felicitats!

Una Súria social
Aquest any que finalitzem ha vin-
gut marcat per un pressupost mu-
nicipal, real, rigorós i prudent, 
amb ajustos als serveis públics que 
ofereix el consistori i en la gestió 
dels contractes municipals. Fruit 
d’aquest treball de gestió i negoci-
ació, l’agost va entrar en funciona-
ment un sistema propi de neteges 
per a les dependències municipals 
i al setembre un nou model educa-
tiu a l’Escola Municipal de Música. 
Ambdues solucions s’han regit amb 
la premissa de no perdre qualitat 

de servei, i al mateix temps, aconse-
guir un estalvi econòmic important. 
Aquestes mesures es sumen a les ja 
preses anteriorment  en el control 
exhaustiu dels consums munici-
pals: electricitat, aigua, gas...
Així doncs, des de l’equip de govern 
hem estat capaços, amb imaginació, 
austeritat i responsabilitat, de no 
prescindir de serveis ni de personal. 
En aquesta línia s’ha apostat per 
consolidar les dotacions pressupos-
tàries de l’àrea de Benestar Social 
per tal de reforçar les ajudes a les fa-

mílies. En aquests temps tan difícils 
per a moltes famílies, l’Ajuntament 
ha de ser al costat de les persones 
que pateixen i de les iniciatives que 
volen pal·liar els efectes de la crisi. 
Per això donem tanta importància 
al suport al voluntariat i a accions 
de conscienciació social com la Set-
mana contra la Violència de Gènere.
Des del grup municipal de Conver-
gència i Unió, us desitgem bones 
festes de Nadal i un Bon Any 2013.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

És a punt d’acabar aquest any 2012 
i, com sol ser habitual, creiem que 
cal donar a conèixer la valoració 
que l’alternativa independent per 
a Súria fa d’aquest període com a 
membre de l’equip de govern mu-
nicipal.
Cal recordar que l’any passat el 
nou equip de govern va treballar 
amb un pressupost que no era el 
seu i que, com es va comprovar, no 
s’adequava a la realitat econòmica 
del moment. Aquest 2012 ha calgut 
dur una important tasca d’adequa-

ció de les diverses actuacions muni-
cipals a aquesta realitat econòmica. 
Una adequació que, per alguns ha 
pogut resultar traumàtica però que, 
sens dubte, era necessària i que ens 
ha exigit constància, esforç i molt de 
compromís per tal de poder-la rea-
litzar. 
Aquest compromís ha estat molt 
important en les diverses regidories 
que dirigeix l’alternativa indepen-
dent per a Súria perquè ha trobat el 
suport i la col·laboració de les enti-
tats, els centres educatius, les asso-

ciacions de veïns, experts i estudio-
sos locals, així com persones a títol 
individual disposades a tirar enda-
vant diversos projectes. Sens dubte, 
això és el que més ens satisfà com a 
grup municipal, perquè l’aiS va néi-
xer amb la voluntat de fomentar al 
màxim la col·laboració dels suriencs 
i les surienques en el govern muni-
cipal.
Per acabar, desitjar·vos un Bon Na-
dal i un Feliç 2013.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Arriba desembre i, com cada any, 
el darrer número de La Torre surt 
al carrer i, tot seguit, les festes de 
Nadal ens recorden que s’acaba 
l’any i que cal renovar esforços i 
il·lusions per encarar el proper. 
Volem fer arribar a tot el poble 
de Súria el nostre desig d’unes 
bones festes solidàries, on només 
malgastem en bons desitjos, pau, 
harmonia i felicitat!
També des de la nostra regido-
ria de Joventut i Esports hem de 

felicitar la quantitat de gent que 
col·labora en les tasques per fer de 
Súria un poble esportista, ¿com si 
no es pot arribar als 100 anys ju-
gant a futbol? ¿Com s’arriba a 65 
anys de bàsquet i d’amalgamar i 
organitzar tot d’iniciatives espor-
tives al seu voltant? Bona prova 
d’això són el degoteig continu-
at de premis i distincions per als 
nostres esportistes en diferents 
disciplines. També l’èxit d’un cros 
escolar que cada any reuneix més 

canalla i joves de Súria en el que 
representa els seus inicis en el 
món de l’esport.
La nostra felicitació a les entitats 
que ho fan possible i a aquesta jo-
ventut  festiva que sap unir tradi-
ció i novetat en l’organització de 
la Festa Major, de la Setmana Jove, 
configurant, així, un poble on les 
diferents entitats s’ajuden pel bé 
de Súria.

GRUP MUNICIPAL D’ERC
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LA TORRE
El butlletí municipal LA TORRE  es distribueix gratuïta-
ment 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.

Ràdio Súria: 107.8 FM
Web: www.suria.cat
Twitter: twitter.com/#!/AjdeSuria
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Sense nord

Al servei dels ciutadans

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.

Portem un any i mig de legislatura i tot 
continua igual: sense nord. Seguim sen-
se saber les línies d’actuació de l’actual 
equip de govern encapçalat per CiU. 
Amb l’excusa de la crisi, el dia a dia està 
acusant una visible regressió: el man-
teniment i la neteja dels parcs, jardins, 
carrers, escoles... mostren un aspecte de 
deixadesa que comença a ser alarmant. 
Fins i tot es troba l’absència de la Policia 
Local tan en els actes com en el carrer. 
En moments de dificultat econòmica 
com ara estem passant, l’actual equip 
de govern no busca estratègies per afa-
vorir als suriencs, sinó tot el contrari: 
retallades i regressió. Una mostra la te-

nim en les ordenances fiscals i el pres-
supost per al 2013. Han optat per la 
via fàcil, seguint les polítiques de dreta 
conservadora: pujant impostos com es-
combraries, pagament de certificats fins 
ara gratuïts, augment de totes les altres 
taxes, etc i retallant en serveis als ciuta-
dans. Quan es podria fer una altra po-
lítica econòmica. Enguany es preveuen 
uns ingressos extraordinaris en llicèn-
cies d’obres que permetrien haver·los 
congelat i no carregar sempre sobre els 
mateixos: els ciutadans. És per això que 
el nostre grup va votar en contra. 
Encara queden molts temes a tractar 
però ens falta espai per poder-nos ex-

pressar. Parlaríem de les festes, de les 
retallades i altres males gestions. Les 
puntaires sense pressupost per la tro-
bada de la Diada... La Fira Medieval 
muntada per gent que desconeixia Sú-
ria, el Poble Vell i el caràcter de la fira, 
d’esquena a la capacitat de promoció 
que pot tenir un esdeveniment d’aquest 
tipus... 
Hi ha tantes i tantes coses a dir que pot-
ser ho resumiríem en una famosa frase: 
“No hi ha coherència, ni eficiència“. 
Dona la sensació que es navega sense 
nord.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Us volem anomenar algunes de les accions 
entomades en l’últim trimestre que tenen 
com a finalitat el servei i el compromís del 
nostre grup cap a les persones. També desit-
jar·vos a tots un bon Nadal i un millor any 
2013.
▶ Pla de desenvolupament econòmic local 
(M). Consolidació empreses, creació de no-
ves, incrementar els llocs de treball.
▶ Assegurances municipals (M). Agru-
par-les per aconseguir estalvi econòmic.
▶ Codi ètic (M). Establir les regles i el model 
de conducta desitjable dels polítics de l’ajun-
tament de Súria.
▶ Tractament de les terres del túnel Iberpo-
tash (Pr). Aconseguir ingressos addicionals.
▶ Pla d’emergència Fira Medieval (P). Pro-

tecció dels visitants de la Fira.
▶ Mirall cruïlla C/Vilanova-Diputació (P). 
Seguretat dels conductors.
▶ Plantilla de funcionaris Ajuntament (P). 
No incrementar la plantilla, mantenir l’esta-
tus actual de l’arquitecte i l’enginyer.
▶ Accés carrer Campanar senyalitzar escales 
de ferro (P). Seguretat vianants.
▶ Sanejament torrent barri Sant Jaume (P). 
Protecció de l’última vivenda davant una 
torrentada.
▶ Polígon industrial La Pobla (P). Legalitza-
ció i recepció del polígon.
▶ Fusteret, regulació del trànsit per la C 
1410a (P). Seguretat dels veïns.
▶ Increment tarifa aigua Sorea (P). Conèixer 
les inversions que justifiquen l’increment.

▶ Centenari descobriment potassa (Pro). 
Homenatge als treballadors morts a la mina.
▶ Taxes municipals (P). No incrementar les 
escombraries ni l’impost d’activitats econò-
miques (IAE).
▶ Aplicacio de la llei de prevenció riscos la-
borals (PRL) (P). Seguretat treballadors de la 
brigada municipal.
▶ Colònia de gats (P). Exercir el control i de-
sactivar problemes entre veïns.
▶ Quotes entitats municipalismes ACM-
FCM-ANC. Estalvi econòmic d’entitats de 
dubtosa eficàcia.
(M=Moció; Pr=Prec; P=Pregunta; Pro=Proposta)

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS
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