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Tenir cura del medi ambient, 
una responsabilitat de tothom
L’Ajuntament promou diferents accions de sensibilització ambiental
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L’Ajuntament desenvoluparà du-
rant aquest any 2013 una campanya 
ciutadana per fomentar l’ús de la 
deixalleria municipal i la deixalleria 
mòbil, amb el suport de la Unió de 
Botiguers de Súria i la Diputació de 
Barcelona. Per utilitzar la deixalle-
ria, els usuaris rebran una puntua-
ció que permetrà obtenir descomp-
tes de compra als comerços adherits 
a la Unió de Botiguers.
Aquests descomptes podran ser 
d’un màxim de 15 o 25 euros per 
any i unitat familiar, en funció de 
les visites a la deixalleria i els resi-
dus aportats. Cada tipus de residu 
donarà dret a una puntuació que 
estarà en funció de la quantitat 
aportada, d’acord amb el barem de 
la taula que es troba a la pàgina 3 
d’aquest número de La Torre.
Amb aquest mateix exemplar del 
butlletí municipal, també s’hi ha 
distribuït una tarja que servirà per-
què les persones encarregades de la 
deixalleria municipal i la deixalleria 
mòbil vagin anotant les aportacions 
realitzades i els punts obtinguts.
Per aconseguir el val de descompte 
de 15 euros, caldrà haver obtingut 
15 punts i haver aportat com a mí-
nim tres tipus diferents de residus. 
Per al val de 25 euros, es necessiten 

25 punts i haver aportat almenys sis 
tipus diferents de residus.
Un cop s’hagi obtingut la puntuació 

necessària per aconseguir els vals 
de descompte, caldrà portar la tarja 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC), a la planta baixa de la Casa 
de la Vila, en horari d’atenció al pú-
blic. A l’OAC, la tarja serà validada 
i s’hi farà lliurament del val corres-
ponent a la puntuació obtinguda.
La campanya es perllongarà fins al 
31 de desembre de 2013. Un cop fet 
a l’OAC l’intercanvi de la tarja pel 
val de descompte que correspon-
gui, no serà possible l’obtenció de 
cap altra tarja al llarg d’aquest any.
Si una tarja no és suficient per 
comptabilitzar totes les aportacions 
realitzades, se’n podrà demanar 
una de nova a l’OAC. Per obtenir 
aquesta nova tarja, caldrà aportar la 
tarja antiga, omplerta, i el rebut de 
la taxa d’escombraries amb el nom 
del titular, que haurà de ser coinci-
dent amb el de la tarja antiga.

Adhesió al Pacte europeu. Des 
d’aquest 2013, l’Ajuntament de Sú-
ria forma part del Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses per l’energia. Es tracta 
d’una iniciativa d’àmbit europeu 
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La recollida selectiva 
és una pràctica que ja 
es troba molt arrelada 
a la vila. Per reforçar-la, 
l’Ajuntament promou 
una campanya que vol 
fomentar més l’ús de les 
deixalleries fixa i mòbil

L’Ajuntament impulsa una campanya per 
promoure l’ús de les deixalleries fixa i mòbil 

El vehicle de la deixalleria mòbil és quinzenalment a la plaça de Sant Joan
El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ofereix el servei a diferents poblacions

Les dues cares de la tarja de la promoció
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Súria fa molts anys que és un municipi pioner 
en campanyes mediambientals. En aquesta 
edició de La Torre, se’n presenta una de nova 
que pretén fer créixer la recollida selectiva i 
l’ús de les deixalleries. És evident que la suma 
de les petites accions de tots els ciutadans i 
ciutadanes és imprescindible per a la millora 
del nostre entorn local i global. Com també 
són imprescindibles les polítiques de protec-
ció natural de l’hàbitat que tenim més proper. 
En aquest sentit, subratllo que l’Ajuntament 
està atent i se sent company de viatge de tot 

el procés de creixement de la mina de Súria 
per afavorir una implantació industrial soste-
nible, respectuosa i alhora beneficiosa per al 
futur de la vila i els seus habitants.
Vull tancar aquest editorial fent memòria de 
la regidora Montse Llop, que aquest març ens 
ha deixat amb un llegat de servei a l’Ajunta-
ment durant deu anys que, en nom de la vila, 
agraeixo.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

El medi, un bé que ens cal conservar

EDITORIAL

L’Ajuntament posa en 
marxa un web dedicat 
en exclusiva a temes 
de medi ambient 
L’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament ha posat en 
marxa un web especialitzat 
en temes mediambientals. 
L’objectiu és que aquesta nova 
eina de comunicació es conver-
teixi en un canal interactiu per 
tal de donar a conèixer inicia-
tives i consells pràctics per es-
talviar i posar en marxa hàbits 
de consum més sostenibles, 
explicats de forma entenedo-
ra. L’adreça electrònica del nou 
web és www.suriamediambient.
cat. La  iniciativa compta amb 
la col·laboració del Consell 
Municipal de Medi Ambient. 
El nou web d’informació me-
diambiental també dedica un 
apartat especial al programa 
Escoles Verdes, en el qual par-
ticipen els tres centres escolars 
suriencs d’educació primària.

per fomentar l’estalvi energètic i 
l’ús de les energies renovables a es-
cala local. Un dels principals objec-
tius és impulsar l’anomenat ‘Triple 
20’ en l’horitzó de l’any 2020: reduir 
un 20% l’emissió de gasos amb efec-
te hivernacle, millorar un 20% l’efi-
ciència energètica i incrementar un 

altre 20% l’ús d’energies renovables. 
Per tal d’avançar cap a aquesta fita, 
l’Ajuntament ha demanat a la Dipu-
tació de Barcelona l’elaboració d’un 
pla d’actuació específic per al muni-
cipi. Més de 500 municipis d’arreu 
d’Europa s’han adherit fins ara a 
aquest Pacte.
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L’Ajuntament s’ha adherit a la De-
claració de Lleida, un document 
municipalista per impulsar l’edu-
cació ambiental i potenciar les po-
lítiques d’educació per la sosteni-
bilitat. L’adhesió va ser aprovada 
per unanimitat en el ple municipal 
ordinari de l’abril passat.
La Declaració de Lleida és una inici-
ativa de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, de la qual 
també forma part l’Ajuntament. Se-
gons el document, “l’educació am-
biental és més necessària que mai 
per garantir una gestió municipal 
eficient i de qualitat”, amb la par-
ticipació de les institucions i de la 
societat civil.
En la Declaració de Lleida també 
es remarca la importància de les 
escoles com a espais de “creació de 
coneixements i de consciència am-
biental”. Súria és un dels municipis 
capdavanters del Bages en educació 
ambiental gràcies al programa Es-
coles Verdes, en el qual participen 
des del curs 2004-05 els tres centres 
d’educació primària (Francesc Ma-
cià, Mare de Déu de Montserrat i 
Fedac Súria) amb el suport de l’àrea 

de Medi Ambient de Ajuntament.
Fa quatre anys, el departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat va guardonar les tres 
escoles surienques per la iniciativa 
‘L’Energia que mou Súria’. En el 
marc del programa Escoles Verdes, 
s’han desenvolupat altres activitats 
per sensibilitzar els alumnes sobre 
la necessitat d’actuar amb responsa-

bilitat per reduir la generació de re-
sidus, fomentar la pràctica d’hàbits 
de vida sostenibles i conèixer millor 
el patrimoni natural de la vila.
El programa Escoles Verdes pre-
para per als propers 5 i 6 de juny 
(dimecres i dijous) la festa de final 
del curs 2012-13, amb diferents ac-
tivitats ludiques, participatives i de 
sensibilització.

EL MEDI AMBIENT, UN PATRIMONI COL·LECTIU QUE CAL PROTEGIR I PRESERVAR

La Torre distribueix un 
imant de la campanya 
‘Estalvia amb nosaltres’
Amb aquest exemplar de La To-
rre, hi trobareu un imant de ne-
vera, en forma de bombeta, i un 
retolador per apuntar-hi accions 
d’estalvi. La bombeta és el sím-
bol de la campanya ‘Estalvia amb 
nosaltres!’, que té el suport de 
l’Ajuntament i de la Diputació, 
dins d’una nova línia d’actuacions 
sobre aquest temàtica.

L’Ajuntament s’adhereix a la Declaració de 
Lleida per fomentar l’educació ambiental

Foto: arxiu/departam
ent de M

edi Am
bient de la G

eneralitat

L’imant de nevera i el retolador

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament treballa des del setembre de 
l’any passat per controlar les colò-
nies de gats en l’àmbit urbà, amb 
la col·laboració de Progat Manresa 
i persones interessades de la vila. 
Fins a aquest mes de març han es-
tat esterilitzats 64 gats als barris del 
Poble Vell, Sant Jaume, Cal Trist i a 
les zones de la palanca de la Fàbrica 
Vella i el carrer d’Ignasi Abadal.

Més d’una seixantena de 
gats han estat esterilitzats 
des del passat setembre

Foto d’arxiu del lliurament del premi Escoles Verdes als centres de la vila
La Generalitat va atorgar el guardó l’any 2009 per l’acció ‘L’Energia que mou Súria’
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La regidora del Grup 
Independent de Sú-
ria (GIIS), Montserrat 
Llop i Oliver, va morir 
el passat 14 de març als 
48 anys, després d’una 
llarga malaltia. L’Ajun-
tament va decretar un 
dia de dol oficial, durant 
el qual van onejar a mig 
pal la senyera i la ban-
dera de Súria, ambdues 
amb crespó negre, a la 
façana principal de la 
Casa de la Vila. També 
van ser suspesos tots els 
actes oficials que hi eren 
previstos.
Montserrat Llop forma-
va part de la corporació 
municipal des de l’any 
2003. La tasca que va de-
senvolupar des d’ales-
hores com a regidora 
ha estat unànimement 
elogiada, destacant el 
treball i el compromís esmerçats al 
llarg d’aquestes darreres legislatu-
res com a membre de la corporació 
municipal surienca.
Sempre va ser una persona dinàmi-
ca i activa que va mantenir uns vin-

cles molt estrets amb el teixit asso-
ciatiu i cultural de la vila. L’església 
parroquial de Sant Cristòfol es va 
omplir en el seu comiat. En aques-
ta cerimònia, totes les intervenci-
ons de familiars, amics i persones 

de diferents àmbits van 
referir-se a l’exemple de 
fortalesa que Montser-
rat Llop va donar en la 
seva llarga lluita contra 
la malaltia i la seva gran 
dedicació  per la millora 
de la vila.
En el ple municipal 
del passat 24 d’abril va 
prendre possessió Pere 
Requena i Orozco com 
a nou regidor del grup 
municipal de GIIS en 
substitució de Montser-
rat Llop. El nou regidor, 
de 39 anys, és enginyer 
industrial i actualment 
treballa a la Fundació 
Althaia (Manresa) com 
a coordinador del pro-
jecte del nou Hospital 
de Sant Joan de Déu.
En les seves primeres 
declaracions com a nou 
regidor, Pere Requena 

també va manifestar el seu compro-
mís amb Súria a través del projecte 
del GIIS, destacant el fet d’agafar 
el relleu “d’una persona com la 
Montse, que m’ha deixat el llistó 
molt alt”.

SENTIT COMIAT A UNA PERSONA QUE VA TREBALLAR PER LA MILLORA DE LA VILA

La regidora Montserrat Llop i Oliver deixa 
empremta amb el seu compromís per Súria

L’Ajuntament recorda el coratge i “l’intens 
treball” que va desenvolupar a la corporació
L’Ajuntament va expressar el seu 
condol per la mort de Montserrat 
Llop en una nota feta pública el  
mateix dia de la mort de la regi-
dora surienca, manifestant també 
el seu suport al seus familiars, 
amics i companys del grup muni-
cipal del GIIS.
En aquesta nota, l’Ajuntament 

també va fer referència a la seva 
dedicació a “la dinamització cul-
tural, cívica i social de Súria”, així 
com “l’intens treball que va desen-
volupar des d’aquesta corporació 
municipal per la millora de la vila 
i l’exemple de coratge que ha ofert 
en aquests darrers anys de lluita 
contra la malaltia”. Banderes a mig pal i crespó negre

Montserrat Llop i Oliver era regidora del GIIS des del 2003
L’Ajuntament va decretar un dia de dol oficial per la seva mort
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NOUS COMPTES I PROJECTES DE MILLORA EN UN TEMPS DE CRISI

El ple municipal va aprovar el 
passat febrer un dictamen per 
proposar la inclusió dels següents 
projectes al Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya (PUOSC):
▶ Implantació d’una carpa per a 
espectacles culturals i d’àmbit 
social. Pressupost previst: 420.000 
euros. Any proposat per a la seva 
realització: 2014.
▶ Centre cívic de l’illa de Sant 
Jaume i urbanització de l’en-
torn (fase 1). Pressupost previst: 
227.251,76 euros. Any proposat 
per a la realització: 2014.
▶ Urbanització del carrer Picasso. 
Pressupost previst: 658.324,70 eu-
ros. Any proposat per a la realit-
zació: 2015.
▶ Arranjament de la coberta i 
substitució de canal a l’edifici 
de l’antic col·legi Sant Josep de 
Calassanç. Pressupost previst: 
40.694,72 euros. Any proposat per 
a la realització: 2014.
▶ Urbanització del carrer de la 
Vall. Pressupost previst: 122.573 
euros. Any proposat per a la rea-
lització: 2014.
▶ Renovació de les instal·lacions 
d’aigua dels vestidors de la pisci-
na municipal. Pressupost previst: 
25.890 euros. Any proposat per a 
la realització: 2015.
▶ Adequació de la planta baixa 
de l’antic centre de salut. Pres-
supost previst: 77.173 euros. Any 
proposat per a la realització: 2014.
▶ Consolidació de l’edifici Can 
Ton Bató. Pressupost previst: 
321.661,44 euros. Any proposat 
per a la realització: 2014.
▶ Despeses de manteniment 
d’edificis i instal·lacions munici-
pals durant el període 2013-16.

El ple municipal aprova 
una proposta per a 
presentar nou projectes 
als ajuts del PUOSC

El pressupost municipal aprovat 
per a aquest any 2013 preveu un su-
peràvit de 171.807,47 euros, gràcies 
a l’aplicació de mesures d’eficièn-
cia i  contenció. El nou pressupost 
va ser aprovat per majoria en el ple 
municipal ordinari del passat mes 
de desembre. 
Els comptes municipals per a en-
guany preveuen uns ingressos de 
5.937.667,96 euros, amb un descens 
del -0,86% en relació amb el pres-
supost anterior, i unes despeses de 
5.765.860,49 euros (-3,73%). El nou 
pressupost va ser aprovat per set 
vots a favor (CiU, aiS i ERC) i 6 vots 
en contra (PSC i GIIS).
Com en anteriors exercicis, l’elabo-
ració del nou pressupost municipal 
s’ha vist molt condicionat per la 

crisi econòmica, la previsible reduc-
ció d’ingressos i l’obligació legal de 
fixar un sostre màxim a la despesa 
dels ajuntaments sense poder recór-
rer a l’endeutament. Malgrat això, 
la despesa prevista als successius 
pressupostos aprovats per  l’Ajun-
tament de Súria entre els anys 2011-
13 s’ha reduït l’11,34%.
En el capítol de despeses, les prin-
cipals partides del nou pressupost 
corresponen a lloguers, compres 
i subministraments (41,41% del 
total) i a les despeses de personal 
(37,91%), tot i que el primer apar-
tat es reduirà el 15,43%. Les princi-
pals fonts previstes d’ingressos són 
els impostos directes (42,65%), les 
transferències corrents (23,59%) i 
les taxes (23,47%). 

L’Ajuntament preveu tenir superàvit 
gràcies a les mesures de contenció

Un pressupost per assegurar la solvència, 
viabilitat i eficiència dels serveis públics
El pressupost municipal per a en-
guany ha estat elaborat d’acord 
amb els següents objectius:
▶ Estratègics. Complir les priori-
tats definides per l’equip de go-
vern en els serveis bàsics d’aten-
ció a les persones, la promoció 
econòmica i el manteniment dels 
espais públics i equipaments.
▶ De gestió. Aplicar mesures 

d’eficiència orientades a la quali-
tat i la viabilitat econòmica, man-
tenint la funció redistributiva dels 
ingressos a través dels beneficis i 
exempcions fiscals, ajuts i facili-
tats de pagament.
▶ Econòmics. Mantenir l’equilibri 
econòmic i la solvència de l’Ajun-
tament amb un pressupost viable 
i ajustat a l’actual marc normatiu.
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PROTEGIR EL PATRIMONI HISTÒRIC DE LA VILA PER A FUTURES GENERACIONES

La Diputació inclou cinc projectes en el pla 
Xarxa de Governs Locals per als anys 2013-15
La Diputació aportarà 761.761,64 
euros a l’Ajuntament entre els anys 
2013-15 per al desenvolupament 
d’obres de millora i el manteniment 
de serveis i polítiques socials, dins 
del pla Xarxa de Governs Locals. Els 
cinc projectes inclosos, dels quals es 
va informar a l’anterior número de 
La Torre, són els següents:
▶ Manteniment de serveis i políti-
ques socials.

▶ Reposició i pavimentació del car-
rer Sant Antoni Maria Claret i pas-
satge Martí Sanglas.
▶ Vorera de connexió entre el bar-
ri de Cal Trist i la palanca del riu 
Cardener.
▶ Condicionament de diferents es-
pais exteriors del parc municipal 
Macary i Viader.
▶ Reposició i pavimentació de vo-
reres del carrer Salvador Vancell.

El ple aprova per unanimitat el primer 
Catàleg de Béns Protegits de Súria

Súria compta per primera vega-
da amb un Catàleg de Béns Prote-
gits que inclou prop d’un centenar 
d’elements seleccionats per llurs 
valors arquitectònics, històrics, me-
diambientals, paisatgístics, socials, 
geològics, arqueològics o paleon-
tològics. El ple municipal va apro-
var-lo inicialment per unanimitat 
en la sessió ordinària del desembre.
L’objectiu del Catàleg és garantir 
la protecció i conservació dels con-
junts arquitectònics, masies, edificis 
urbans i altres elements històrics, 

arqueològics o naturals que formen 
part del patrimoni de la vila. 
Per aquest motiu, les possibles in-
tervencions dels agents públics 
o privats hauran de respectar les 
característiques pròpies d’aquests 
béns, d’acord amb diferents nivells 
de protecció.
L’elaboració del Catàleg s’ha fet a 
partir de l’Inventari del Patrimoni 
Cultural Municipal, de l’Inventari 
del Patrimoni Cultural de la Gene-
ralitat, del Catàleg de Masies de Sú-
ria i altres fonts documentals.

El conjunt arquitectònic del Poble Vell és un dels símbols destacats de la vila
El nou Catàleg de Béns Protegits inclou prop d’un centenar d’elements patrimonials

La substitució de l’antic enrajo-
lat de la cruïlla de l’avinguda de 
l’Ajuntament i el carrer Diputació 
ha permès millorar sensiblement 
les condicions de circulació del 
trànsit rodat en aquest punt. L’ac-
tuació es va portar a terme el pas-
sat gener. Coincidint amb la rea-
lització d’aquesta millora, també 
es van crear nou places d’estacio-
nament de zona blava amb rellot-
ge al carrer Diputació.

Nova pavimentació 
de formigó a la cruïlla 
Diputació-Ajuntament

El Campionat Local d’Atletisme 
s’ha celebrat en dues jornades per 
a categories benjamí i aleví, amb 
una participació total que ha su-
perat els dos-cents escolars. L’or-
ganització del Campionat va anar 
a càrrec de l’àrea d’Esports de 
l’Ajuntament, amb la col·laboració 
de les escoles d’educació primària 
de la vila (Francesc Macià, Mare 
de Déu de Montserrat i Fedac Sú-
ria) i les respectives AMPA.

El Campionat Local 
d’Atletisme aplega més 
de dos-cents escolars

Gairebé una vintena d’alumnes 
d’educació primària van partici-
par entre gener i abril passats en 
un taller de teatre organitzat per 
l’Ajuntament, amb el suport de 
les escoles, les AMPA i el Foment 
Cultural. L’objectiu de la iniciati-
va era apropar els alumnes a tèc-
niques bàsiques d’interpretació 
per tal de reforçar l’autoestima, la 
consciència corporal, la seguretat 
escènica i les habilitats socials.

Gairebé una vintena 
d’alumnes assisteixen 
a  un taller de teatre
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El ple va aprovar provisionalment 
per unanimitat el Pla Especial Ur-
banístic d’accés a la rampa de la 
mina de Cabanasses en una sessió 
extraordinària celebrada el passat 6 
de febrer amb la presència de dotze 
dels tretze membres de la corpora-
ció. Aquesta aprovació era un pas 
més en la tramitació del procés ad-
ministratiu relacionat amb les obres 
d’aquesta rampa minera.
Amb posterioritat a la celebració 
del ple, l’Ajuntament va comunicar 
la decisió a la Comissió d’Urbanis-
me de la Catalunya Central, que 
al cap de pocs dies en va acordar 
l’aprovació definitiva, publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) el 19 de febrer.
La rampa de la mina de Cabanas-
ses és un projecte que forma part 
del pla Phoenix de l’empresa Iber-
potash, dins de la seva aposta de 
creixement de l’explotació surienca 
per als propers anys. A més de la 
importància que l’obra tindrà per al 
futur de l’activitat minera i per a la 
creació de llocs de treball, la rampa 
suposarà una gran millora per a la 
vila perquè es substituirà l’actual 
transport de camions que a hores 
ara fan cada dia 
el trajecte entre 
la mina de Ca-
banasses i les 
i n s t a l · l a c i o n s 
centrals de l’em-
presa, en totes 
dues direccions 
i a través de la 
carretera de Cas-
telladral i el car-
rer Tarragona, 
provocant mo-
lèsties al veïnat 
de la zona i afec-

tant la circulació per aquesta zona.
El projecte presentat per l’empresa 
minera per a la realització d’aquesta 
important obra consta de tres parts 
ben diferenciades: 
▶ La rampa. Es tracta d’una obra 
que s’ha de construir en el subsòl 
i que no és competència de l’Ajun-
tament, sinó de la Generalitat. Per 
tant, ni l’alcalde ni els tècnics muni-
cipals poden fer inspeccions ni or-
denar aturar les obres de la rampa.

▶ El camí que comunica la boca sud 
de la rampa amb la fàbrica. El camí 
previst al pla dissenyat per Iberpo-
tash passa per un terreny rústic no 
urbanitzable. Per tant, requeria un 
Pla Especial Urbanístic que en dar-
rera instància havia de ser aprovat 
per la Comissió d’Urbanisme de 
la Catalunya Central després de la 
seva aprovació provisional al ple. 
Iberpotash va analitzar cinc alterna-
tives de possibles opcions per a la 

creació d’aquest 
camí d’accés cap 
a la rampa. Fi-
nalment va triar 
l’opció que va 
considerar més 
segura, rendible 
i viable des del 
punts de vista 
tècnic i geològic. 
Aquesta decisió 
va ser presa de 
forma exclusiva 
per l’empresa 
minera i a partir 

Tots els informes demanats per l’Ajuntament 
eren favorables al projecte de l’empresa
La Junta de Govern Local va con-
cedir llicència municipal d’obres 
per a l’obertura del camí d’accés 
provisional a la projectada rampa 
de la mina de Cabanasses en data 
de 9 de gener de 2012. Abans de 
prendre aquesta decisió, l’Ajun-
tament va demanar informes al 
departament d’Agricultura de la 
Generalitat i als serveis territori-

als de Medi Natural de la Genera-
litat. Tots els informes en van ser 
favorables, a condició d’incloure-
hi diferents prescripcions que van 
ser traslladades a Iberpotash i in-
corporades al projecte. Els tècnics 
municipals també van determi-
nar que el projecte de l’empresa 
minera complia les prescripcions 
de les Normes Subsidiàries.

L’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN UN PROJECTE MINER DE GRAN IMPORTÀNCIA PER A SÚRIA

El ple aprova per unanimitat el Pla Especial 
d’accés a la futura rampa de Cabanasses

Foto: Iberpotash

Imatge de les obres per a la construcció de la rampa de la mina de Cabanasses
L’ambiciós projecte inversor forma part del pla Phoenix de l’empresa Iberpotash.
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El govern municipal va 
fer un comunicat per 
la denúncia sobre la 
tramitació de les obres
El govern municipal va fer pú-
blic el passat 14 de febrer un 
comunicat arran de la denún-
cia presentada en relació amb 
la tramitació administrativa de 
les obres de la rampa. Els punts 
bàsics del comunicat eren els 
següents:
1. Expressar la plena confiança 
en la justícia i en una ràpida 
resolució del procediment ju-
dicial.
2. Manifestar el convenciment 
que la tramitació administrati-
va, en l’àmbit propi de les com-
petències municipals, es va fer 
d’acord amb les exigències de 
la normativa urbanística.
3. Reiterar que les competèn-
cies municipals afecten exclusi-
vament la tramitació adminis-
trativa de les obres exteriors, 
però no dels treballs subterra-
nis de construcció de la rampa.
4. Recordar que l’elecció dels 
terrenys per a la pista d’accés 
provisional va ser una proposta 
d’Iberpotash com a única pro-
motora de les obres.
5. Lamentar els intents 
d’instrumentalització política 
del procediment judicial pel 
deteriorament de l’Ajuntament 
i de les administracions, i pel 
qüestionament de la honorabi-
litat dels seus membres.
6. Posar-se a disposició dels 
grups polítics interessats per 
facilitar-los tota la informació 
disponible sobre la tramitació 
administrativa realitzada per 
l’Ajuntament en els temes de 
competència municipal.

L’ACTUACIÓ MUNICIPAL EN UN PROJECTE MINER DE GRAN IMPORTÀNCIA PER A SÚRIA

dels seus propis informes tècnics.
Els terrenys escollits per Iberpotash 
són propietat de la família del mem-
bre de la corporació municipal Joan 
Castellà i Giralt des de fa vàries ge-
neracions. El contracte de lloguer 
entre Iberpotash i la propietat del 
terreny escollit es refereix exclusi-
vament a la superfície que ocuparà 
la cinta transportadora entre la boca 
sud de la rampa de Cabanasses amb 
la fàbrica d’Iberpotash.
▶ La pista forestal provisional. 
Mentre es tramitava el Pla Especial 
abans esmentat, i amb els informes 
favorables de la direcció general de 
Mines, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i de diverses direccions gene-
rals del departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat, i 
havent informat l’Oficina de Ges-
tió Ambiental Unificada (OGAU) 
i la direcció general d’Urbanisme, 
l’Ajuntament va concedir una lli-
cència per l’obertura d’una pista fo-
restal provisional, a fi i efecte que la 
maquinària que havia de construir 
la rampa pugués accedir-hi. En un 
altre informe favorable al projecte 
de camí, els serveis territorials de 
Medi Natural de la Generalitat van 
dictaminar que, si el Pla Especial 
Urbanístic no era finalment apro-
vat, la zona afectada per les obres 

hauria de ser restaurada per deixar 
aquest entorn tal i com era en un 
inici, com a garantia de preservació 
mediambiental.

Citació judicial. El passat 28 de 
desembre, sense haver exhaurit els 
noranta dies de termini legal per tal 
que l’Ajuntament respongués un re-
queriment presentat amb anteriori-
tat, un advocat barceloní va presen-
tar una denúncia contra l’alcalde, 
els membres de la Junta de Govern, 
el secretari i l’arquitecte municipals, 
en relació amb les obres de la rampa 
i del camí provisional. Arran de la 
denúncia, el jutjat d’instrucció nú-
mero 2 de Manresa va citar els de-
nunciats a prestar declaració.
Davant d’aquesta denúncia, el posi-
cionament de l’equip de govern és 
que l’Ajuntament no pot aturar la 
construcció de la rampa perquè no 
té competències per fer-ho. Aquest 
argument va rebre el suport de la 
Generalitat en un informe que cons-
ta a l’expedient. Les competències 
municipals es refereixen, doncs, a 
les obres en superfície. Finalment, 
l’advocat barceloní, que es va rati-
ficar en la denúncia, va renunciar 
a ser part en el procediment, en el 
qual va comparèixer la CUP com a 
acusació particular.

Una denúncia presentada en el context de la 
forta ofensiva dels competidors d’Iberpotash
La denúncia contra l’alcalde, els 
membres de la Junta de Govern Lo-
cal, el secretari i l’arquitecte munici-
pals va ser presentada en el context 
d’una forta ofensiva dels produc-
tors de sal espanyols i francesos 
contra Iberpotash a causa dels plans 
de l’empresa surienca d’entrar en el 
mercat de la sal.
Segons informacions publicades per 
alguns mitjans, el principal objectiu 
d’aquests competidors seria aturar 

els plans d’inversió d’Iberpotash a 
causa del perjudici que el desenvo-
lupament d’aquests projectes supo-
saria per als seus interessos. 
La direcció de l’empresa surienca 
ha manifestat públicament en di-
ferents ocasions que la sal de Súria 
és molt competitiva per raons de 
quantitat i qualitat. A més, la seva 
explotació aportaria una solució de 
futur per reduir el creixement dels 
dipòsits salins del Bages.
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Els visitants de la darrera edi-
ció de la Fira Medieval d’Oficis 
van posar al certamen surienc 
una nota de 8,3 sobre 10, segons 
un estudi d’avaluació que va ser 
presentat el passat mes de març 
al saló de sessions de la Casa de 
la Vila. El treball va ser elaborat 
a partir de més de 500 enquestes 
entre visitants i expositors.
Segons l’estudi, les principals for-
taleses de la Fira són l’alt percen-
tatge de visites foranes sobre el 
total de visitants, el seu caràcter 
familiar, l’entorn urbà, la fidelit-
zació assolida i la bona valoració 
dels serveis firals.
Entre d’altres aspectes, els autors 
de l’estudi recomanen fomentar 
la participació d’expositors locals, 
incrementar l’oferta d’activitats 
d’interès per als visitants i aprofi-
tar més el potencial d’internet per 
a la difusió del certamen.

La darrera Fira Medieval 
d’Oficis va rebre una 
bona nota dels visitants

El mercat mensual Súriatrastos celebra les 
primeres edicions a la plaça de la Serradora
La plaça de la Serradora ha acollit 
les primeres edicions del mercat 
Súriatrastos. Es tracta d’una inicia-
tiva de l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament per afavorir la reuti-
lització d’objectes usats i la reducció 
de residus. Súriatrastos se celebra 
el tercer dissabte de cada mes, i és 
obert a la participació de totes les 
persones que no siguin professio-
nals del comerç, prèvia inscripció.

Imatges de l’aplicatiu turístic Súria Tour per a telèfons intel·ligents i tauletes
El nou canal de promoció utilitza la realitat augmentada per oferir més interactivitat

Súria estrena un aplicatiu turístic per 
als telèfons intel·ligents i les ‘tablets’
Súria Tour és el nom de l’aplicatiu 
turístic que es troba disponible des 
del desembre per als telèfons iPhone 
i les tauletes iPad, i més recentment 
per a les versions avançades d’An-
droid. L’aplicatiu es pot descarregar 
gratuïtament als webs d’aplicacions 
per als aparells que funcionen amb 
aquests sistemes operatius. 
La seva posada ha estat una inicia-
tiva de l’àrea de Turisme de l’Ajun-
tament. D’aquesta manera, Súria 
s’ha convertit en un dels primers 
municipis de la Catalunya Central 

que aprofita aquesta nova tecnolo-
gia com a nou canal de difusió dels 
seus atractius turístics.
Un dels seus aspectes més desta-
cables és l’ús de la realitat aug-
mentada, que permet descarregar 
explicacions sobre el Poble Vell i el 
Geoparc de la Catalunya Central 
mentre s’estiguin visitant. L’aplica-
tiu també dedica altres seccions al 
patrimoni històric de la vila, l’en-
torn natural, l’oferta comercial, gas-
tronòmica i d’allotjament, i la Fira 
Medieval d’Oficis.

Imatge del mercat mensual Súriatrastos

El Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) dóna suport a l’Ajunta-
ment de Súria en el desenvolupa-
ment d’accions d’acompanyament 
a persones del Poble Vell o del 
barri de Sant Jaume que estiguin 
en atur o vulguin millorar la seva 
feina. La iniciativa forma part del 
programa ‘Treball als barris’.

El programa ‘Treball 
als barris’ arriba al 
Poble Vell i Sant Jaume

Presentació de l’estudi d’avaluació

NOUS MITJANS PER A LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I SOCIAL
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Més de set-cents cantaires i dansai-
res de totes les edats van convertir 
les Caramelles de 2013 en una de 
les edicions més lluïdes dels darrers 
anys per l’animació i la qualitat de 
les actuacions que van oferir els nou 
grups participants. La xifra de cara-
mellaires registrada enguany con-
solida l’increment de participació 
que ja es va notar l’any passat, so-
bretot en les franges d’edat 
més joves.
Una de les principals no-
vetats d’aquesta darrera 
edició va ser la supressió 
de les actuacions centrals 
de les colles a la plaça de 
Sant Joan per tal d’estendre 
l’animació caramellaire a 
tot el centre urbà  de la vila.
Les colles participants van 
ser el Tro Gros, La Llan-

terna, Juvenil del Foment Cultural, 
Grans de l’Agrupació Sardanista, 
Infantil de l’Agrupació Sardanista, 
Infantil del Foment Cultural, Altat-
xu, Coral  L’Esplai i Coral Sòrissons.

Sant Sebastià. El programa de la 
Festa de Sant Sebastià va oferir un 
complet ventall d’activitats durant 
la segona quinzena de gener per 

donar relleu a la renovació del tra-
dicional Vot de Poble. Tots els actes 
van registrar una alta participació, 
consolidant el bon nivell d’anys an-
teriors i el caràcter cultural que la 
festa major d’hivern ha adquirit en 
les darreres edicions. 
La presentació de ‘Pell de Poble, en 
concert’ va ser un dels actes centrals 
del programa de Sant Sebastià, que 

va portar a Súria destaca-
des personalitats del món 
cultural i periodístic, com 
Vicenç Villatoro, Martí Gi-
ronell i Carles Capdevila.
Altres celebracions desta-
cades d’aquest primer se-
mestre de 2013 han estat la 
Cavalcada de Reis i la rua 
del Carnestoltes, ambdues 
amb una participació im-
portant.

Les Caramelles de Súria refermen el seu 
poder d’atracció en una edició molt lluïda

‘Pell de Poble, en concert’ va emocionar el públic

Més de set-cents cantaires i dansaires van portar l’ambient caramellaire per tot el centre urbà i pels barris de la vila
Nou colles han participat enguany en la festa, que ha registrat un augment de participació en les franges d’edat més joves 

LA FESTA MÉS REPRESENTATIVA DE LA VILA GUANYA EN PARTICIPACIÓ I QUALITAT
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La diada de Sant Jordi es va conver-
tir de nou en la gran festa dels llibres 
i la cultura al carrer, amb persones 
de totes les edats i una participació 
destacada dels infants. Els protago-
nistes de la celebració van ser els 
personatges del llibre ‘Alícia en ter-
ra de meravelles’ com a eix central 
d’una cercavila, una lectura drama-
titzada i un taller organitzat per la 
Biblioteca Pública.
Persones de totes les edats van par-
ticipar en una lectura pública de 
poemes i altres textos. Les AMPA 
de les escoles de Súria també van 

organitzar diferents tallers de Sant 
Jordi, i la Biblioteca Pública va tor-
nar a instal·lar un espai públic a la 
plaça de Sant Joan per llegir, jugar i 
participar. Les activitats de la diada  
van acabar amb les actuacions de la 
Big Band i de l’orquestra Diabòlica 
de l’Escola Municipal de Música.
El programa commemoratiu de la 
diada de Sant Jordi a Súria es va 
desenvolupar entre els dies 18 i 28 
d’abril, organitzat per l’àrea de Cul-
tura de l’Ajuntanent i el programa 
Súria Municipi Lector, amb el su-
port de la Diputació de Barcelona.

La diada de Sant Jordi es consolida 
com la festa de la cultura al carrer

Arribada de la cercavila de la diada de Sant Jordi a la plaça de Sant Joan
Els personatges del llibre ‘Alícia en terra de meravelles’ van protagonitzar els actes

Lliurament del premi de logotips convocat 
dins del programa Súria Municipi Lector
Coincidint amb la diada de Sant 
Jordi, es va fer públic el veredicte 
del concurs de logotips convocat 
dins del programa Súria Munici-
pi Lector. El lliurament del pre-
mi va tenir lloc a la plaça de Sant 
Joan, amb la regidora de Cultura, 
Ana Pérez, i representants del ju-
rat i de Súria Municipi Lector.
La guanyadora del concurs va ser 

Marta Yerro, i Muntsa Codina en 
va ser finalista. En total, optaven 
al premi vint-i-una propostes 
presentades per tretze partici-
pants, la gran majoria dels quals 
eren persones residents a Súria.
El jurat del concurs va destacar la 
qualitat de les propostes presen-
tades, amb logotips imaginatius i 
estils molt variats.

El programa d’actes de Sant Jor-
di va incloure una nova edició 
del cicle ‘Per Sant Jordi, llibres 
de casa’ per tal de promoure 
les publicacions relacionades 
amb la vila. Les tres presenta-
cions realitzades es van fer a la 
Biblioteca Pública i al saló de 
sessions de la Casa de la Vila.
El llibres presentats van ser 
‘Pres tu, pres jo’ de Ramon Ca-
bana, ‘Lluny d’aquí’ de Jaume 
Benavente i ‘Centenari del des-
cobriment de la potassa, 1912-
2012’ d’Albert Fàbrega i Enric 
Badia (veure pàgina següent).
Els llibres desplegables van 
protagonitzar un altre dels ac-
tes del programa de Sant Jordi, 
amb una xerrada de l’escriptor 
i il·lustrador Lluís Farré.

Música i dansa.  Una de les 
principals novetats d’aquest 
Sant Jordi va ser la incorpora-
ció al programa de la Mostra 
de Dansa, que tradicionalment 
formava part dels actes de la 
Festa Major. La Mostra arri-
bava així a la 18a edició amb 
escoles d’onze poblacions cata-
lanes, coordinades per l’Escola 
Maria Cinta. Amb el canvi de 
data, la Mostra va assolir un 
rècord de participació i també 
va servir com a celebració del 
Dia Internacional de la Dansa.
Un altre dels actes del progra-
ma de Sant Jordi va ser un reci-
tal d’òpera al Petit Auditori de 
l’Escola Municipal de Música, 
dins del cicle de concerts del 
centre per a aquest curs.

Nova edició del cicle 
de presentacions 
de llibres d’autors 
i temàtica surienca 

PARTICIPACIÓ I ACTIVITATS CULTURALS PER A TOTES LES EDATS
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UN ESDEVENIMENT CLAU PER AL PRESENT I EL FUTUR DE SÚRIA I DEL BAGES

Més de 1.500 persones van visitar 
l’exposició ‘Potassa a Súria, 100 
anys’, xifra que converteix aques-
ta mostra en una de les més visi-
tades dels darrers deu anys a Cal 
Balaguer del Porxo. Els plafons i 
diferents materials de l’exposició 
romandran exposats de forma per-
manent a la primera planta del Ca-
sinet, l’històric edifici del Poble Vell 
que té comunicació directa amb Cal 
Balaguer del Porxo.
Aquesta mostra ha estat un dels 
actes destacats del centenari del 
descobriment a Súria del primer ja-
ciment potàssic de la península Ibè-
rica. L’exposició va permetre reunir 
diferents materials i documents his-
tòrics que fins ara no havien estat 
mai presentats públicament. Una 
part de l’assistència va correspon-
dre a diferents visites guiades.
L’exposició va ser realitzada per 
l’historiador surienc Jordi Algué 
com a comissari i per la dissenya-
dora surienca Coaner Codina com 
a creadora de la imatge. L’organit-

zació va anar a càrrec de l’Ajunta-
ment de Súria, amb el suport d’Iber-
potash i la col·laboració del comitè 
d’empresa i de diferents persones i 
entitats de la vila.
Un dels elements de la mostra va 
ser l’audiovisual ‘Les veus de la 
mina’, que va ser realitzat a partir 
d’entrevistes amb treballadors de 
diferents èpoques.

Com a activitat complementària de 
l’exposició, la primera planta del 
Casinet va acollir un cicle de xerra-
des sobre la història de la mineria 
de potassa a Súria, l’origen del jaci-
ment, la vessant social de l’activitat 
minera i la memòria viva d’antics 
treballadors. L’assistència mitjana 
a cadascuna d’aquestes xerrades va 
ser d’una setantena de persones.

L’historiador surienc Jordi Algué va conduir les visites guiades a l’exposició
Més de 1.500 persones van veure la mostra commemorativa ‘Potassa a Súria, 100 anys’ 

Súria reviu la història de la mina amb motiu 
del centenari del descobriment de la potassa

Llibre sobre la història i el futur

La presentació del llibre ‘Centenari del descobri-
ment de la potassa, 1912-2012’, d’Albert Fàbrega 
i Enric Badia, va omplir el saló de sessions de la 
Casa de la Vila, dins del cicle ‘Per Sant Jordi, llibres 
de casa’. El llibre ha estat editat per Iberpotash.

Homenatge als descobridors

El parc municipal El Casino ha passat a anomenar-
se parc municipal Macary i Viader en homenatge 
als descobridors de la potassa a Súria. El ple també 
va aprovar el nomenament de René Macary (es-
querra) i Emili Viader com a fills adoptius.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Políticament (in)correcte. Comèdia de l’absurd en tres actes

Primavera, nous afanys

A reveure
Meitats del mes de març, ens toca 
fer balanç escrit de la nostra gestió 
municipal dels darrers mesos, a la 
llibreta uns apunts dels principals 
temes  treballats aquests mesos, 
però de sobte tot passa a un segon 
terme. La Montse Llop mor el 14 
de març, després d’una llarga ma-
laltia. 
La percepció que qualsevol ciu-
tadà te del seu ajuntament com 
a administració més propera, és 

aquella a la que pot anar caminant 
sabent que hi trobarà cares cone-
gudes, amb nom i cognoms, que li 
facilitaran l’atenció que precisa. La 
Montse ha estat per a molts suri-
encs una d’aquestes persones. 
Dins de l’Ajuntament era respec-
tada per tothom, membres del 
govern municipal i d’altres grups 
de l’oposició; se la podia veure als 
actes de la gran majoria d’entitats 
de Súria, no defallia, treballava en-

tregada al poble i no li passava res 
per alt, regirava els papers, els nú-
meros i el que fes falta per fer una 
oposició constructiva i eficient. 
Hi ha qui creu que en el moment 
de néixer es comença a escriure un 
llibre on el final està escrit, amb 
data i hora on tot s’ha d’acabar. La 
Montse ha tancat el seu llibre, nos-
altres la recordarem sempre. 
Montse, et recordarem. 

GRUP MUNICIPAL DE CiU

El tema “estrella” dels darrers mesos ha 
estat la imputació de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Súria i de dos tècnics 
municipals per un suposat delicte de pre-
varicació. Aquestes persones van anar a 
declarar davant del jutge i, hores d’ara, 
la resolució de la denúncia és a les seves 
mans. Doncs bé, amb aquest escrit inten-
tarem explicar què està passant.
Acte 1r. Els tècnics municipals i l’equip 
de govern han actuat amb total transpa-
rència i legalitat perquè, des del primer 
moment, han disposat dels permisos ne-
cessaris i els informes corresponents per 
autoritzar una llicència d’obres per a la 
construcció d’un camí provisional d’accés 

a una rampa. 
Acte 2n. La denúncia pren volada medi-
àtica i els mateixos departaments de la 
Generalitat, que ens havien aprovat infor-
mes favorables per a concedir la llicència, 
decideixen aturar l’obra. Hi ha explica-
ció? Sí.
Algun o alguns membres d’aquests de-
partaments van tenir por que l’enrenou 
acabés afectant-los personalment o el seu 
càrrec. Algú va decidir que els seus com-
panys de partit polític (CiU) no importa-
ven gens  i que era molt més important ar-
rapar-se al seu càrrec costés el que costés. 
Acte 3r. Aquí apareixen els voltors que 
volen aprofitar l’enrenou per a benefici 

personal (o de partit). Són les CUP i el 
GIIS. Aquest darrer, intentant rendibilit-
zar-ho al màxim a nivell municipal, no 
dubta en atacar l’equip de govern i en 
personalitzar aquests atacs en un dels 
seus membres. Encara hi ha un despropò-
sit (o absurditat) més: aquest grup polí-
tic ha presentat la proposta d’elaboració 
d’un codi ètic per a l’Ajuntament!!  
Final. Entre tanta absurditat i desencerts, 
volem agrair l’actitud dels regidors del 
PSC donant suport a l’actuació dels tèc-
nics i de l’equip de govern i entenent, des 
del primer moment, en què consisteix 
tota aquesta història.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

S’acaba el primer trimestre de l’any, 
s’acaba l’hivern, encara el dia és curt 
i les hores de fosca són llargues. 
Fosques notícies i foscos interessos 
es barregen en temes locals, amb 
fils que es mouen per interessos 
partidistes des d’empreses foranes i 
que fan que a Súria es passin hores 
amargues inútilment.
I de cop, ens arriba la terrible notí-
cia de la mort de la regidora Montse 
Llop. Súria està de dol. Ens deixa 
una lluitadora i una treballadora 
incansable en els àmbits on ha col-

laborat i amb una llarga trajectòria 
en el món municipal com a regi-
dora. Des d’ERC-Súria volem fer 
arribar, una vegada més, als seus 
familiars, amics i grup municipal el 
nostre més sincer condol per aques-
ta irreparable pèrdua.
Aquest segon trimestre també ens 
ha portat la data del 14 d’abril, dia 
de proclamació de la II República, 
data que els republicans celebrem 
amb el ulls posats en la fita de tor-
nar a assolir uns espais de llibertat, 
de justícia social i econòmica que 

ens permeti tirar endavant els nos-
tres municipis, en definitiva el nos-
tre país.
Només desitgem que entre tots 
puguem ser els protagonistes d’un 
redreçament nacional que ens porti 
cap a un temps de prosperitat i de 
llibertat; aleshores, quan puguem 
ser nosaltres mateixos els garants 
del nostre dia a dia, podrem tenir 
per a Súria una nova primavera.

GRUP MUNICIPAL D’ERC
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Austeritat o immobilisme?

Últims pensaments de la Montse Llop

Portem 2 anys de legislatura, i l’actual 
equip de govern encara no ha definit quin 
és el seu “full de ruta”. Súria es troba en 
una situació d’immobilisme total i des del 
PSC lamentem la gestió que s’està duent 
a terme.
Se’ns diu que en aquest context de crisi, 
Súria ha d’optar per l’austeritat i evitar 
les grans inversions. Entendríem aquesta 
situació si el nostre poble es trobés en una 
situació econòmica delicada, però no és 
així: sense anar més lluny, en el pressu-
post per aquest 2013 hi ha un superàvit 
inicial de prop de 200.000 €.
No s’explica de cap manera l’increment 
de les ordenances fiscals que els ciuta-

dans pateixen a l’hora d’abonar impostos 
i taxes. Per exemple, en els últims 2 anys 
s’ha augmentat prop un 13% les escom-
braries, però, en canvi, les partides de ser-
veis socials han disminuït respecte a anys 
anteriors?
Tot i això, si acceptéssim l’explicació de 
l’actual equip de govern sobre el fet de 
prioritzar l’austeritat, entenem que només 
els hi queda un únic i gran objectiu: as-
segurar el millor manteniment del poble.
I aquí és on queda palès el gran fracàs 
d’aquests 2 anys de govern. No tant sols 
no s’han fet noves inversions, sinó que no 
han estat capaços de mantenir el que ja hi 
havia.

Com explicaran la lamentable situació en 
que es troben moltes de les zones verdes 
del poble? Els diners a invertir per tal de 
millorar aquesta situació són mínims, 
però no hi ha voluntat. I és per això que 
l’actual equip governant CiU-AIS-ERC ha 
perdut bona part de la credibilitat que les 
urnes l’hi van oferir el maig del 2011.
Tot i això, si des del PSC veiem la voluntat 
de fer un gir en les seves polítiques, estem 
disposats a ajudar en tot allò que sigui ne-
cessari, però per coherència amb el nostre 
programa i amb el nostre compromís amb 
els suriencs, la nostra oposició ha de ser 
constructiva i contundent.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

En aquesta ocasió, el Grup Municipal 
del GIIS volem publicar el text íntegre 
que la Montse ens va deixar escrit. Es 
titula “EL SOMNI QUE ES REPETEIX” 
i porta data de febrer de 2013. Diu el 
següent: 
“Estic volant, alt i a tota velocitat, no se 
com ho faig, però ho faig, sembla com 
si m’hagués volatilitzat i el meu cos for-
mi part de l’aire, sí, això és el que passa 
sóc com una brisa transparent i jugane-
ra que vola traspassant els cossos a tota 
velocitat. Intento parar però no puc, 
estic accelerada, espitosa. Ho cobreix 
tot un tel d’or vell i tot brilla de manera 
suau, les llums, les llàgrimes, el dolor.
L’escena s’ha repetit en mil ocasions 
dins del meu cervell i suposo que fi-
nalment s’ha fet realitat, segueixo vo-
lant fins arribar sense problema fins 

els vitralls que hi ha als dos costats de 
l’església i veig per fi el meu taüt entro 
dins i em veig a mi mateixa estesa amb 
les mans sobre el pit, pàl·lida. M’han 
posat una camisa negra i uns panta-
lons. No he quedat malament del tot, o 
almenys això vull pensar, encara que el 
meu cos durant aquests anys s’ha trans-
format acceleradament. Els tractaments 
de “bellesa” no han tingut l’èxit volgut i 
per això estic aquí a cos present.
En el primer banc hi son els de casa, els 
que han patit amb mi tot aquest llarg 
procés, però us dic que ha valgut la 
pena, sobretot perquè durant aquest 
temps he pogut gaudir de tot lo me-
ravellós que te la vida, dels riures del 
Jordi i de la Mariona, i de la bona com-
panyia del Josep i dels bons menjars de 
la Mary.

Ho he fet, suposo que ho he fet, i he en-
viat a ultima hora unes quantes notes 
de comiat a amics íntims i unes quantes 
notes de no “cal que vinguis al meu en-
terrament, no has estat a l’alçada de les 
circumstàncies”, m’he divertit veient 
les seves cares, sí les he vist, estic segu-
ra que han pensat que tantes dosis de 
quimio m’ha afectat el cervell i m’han 
perdonat la vida amb aquell posat dig-
ne d’incomprensió. 
Venjança? No ho se. Suposo que una 
vegada morta no cal seguir sent hi-
pòcrita, o potser si hem de seguir fins 
l’infinit jugant amb el noble art de la 
diplomàcia, així és la vida, però si jo ja 
sóc morta, o no?
Reclamo el dret d’admissió.”

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS
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