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Suriacció, un pla participatiu 
per dissenyar el futur de la vila
L’Ajuntament impulsa un debat obert sobre la Súria que volem
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UNA INVITACIÓ A LA PARTICIPACIÓ DE TOTHOM PER AVANÇAR CAP A LA SÚRIA QUE VOLEM

2

Suriacció és un projecte impulsat 
per l’Ajuntament, amb l’assessora-
ment tècnic de la Fundació Cedricat 
(Solsona) i la col·laboració de l’Ofi-
cina Tècnica d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic (OTE-
DE) de la Diputació de Barcelona. 
El Pla neix amb la iniciativa i l’acord 
de tots els grups polítics de la cor-
poració municipal i compta amb el 
compromís de col·laboració de tots 
els regidors i regidores de l’Ajunta-
ment durant el procés de desenvo-
lupament i implementació.
El Pla pretén convertir-se en una 
guia estratègica sobre les accions 
que l’Ajuntament desenvoluparà en 
els propers deu anys, amb els objec-
tius d’afavorir el desenvolupament 
econòmic local, crear nova ocupació 
i millorar el benestar col·lectiu, ga-
rantint l’equibri social i territorial, 
i la sostenibilitat ambiental. El seu 
contingut es basarà en uns principis 
compartits i acceptats que seran el 
resultat de la participació i la coo-
peració de tots els agents públics i 
privats de la vila.
El procés d’elaboració és obert a tots 
els ciutadans i ciutadanes de Súria. 
Les persones interessades podran 
participar en els grups de discussió 
o tallers programats. També podran 

fer arribar totes les seves aporta-
cions enviant els seus missatges a 
l’adreça participacio@suriaccio.cat o 
omplint una butlleta de participació 
que trobareu a l’OAC (planta baixa 
de la Casa de la Vila) i a la Bibliote-
ca Pública.

Planificació estratègica. Tots 
els territoris compten amb un con-
junt de factors que permeten articu-
lar processos de creixement econò-
mic i millora de la qualitat de vida. 
La planificació estratègica permet 
aprofitar aquest potencial a partir 
d’una reflexió col·lectiva que ha 
d’estar orientada cap a l’obtenció de 
resultats, i que ha de complir amb 
els següents objectius bàsics:
▶ Definir el model de desenvolu-
pament i les estratègies de territori 
(allò que volem ser).
▶ Resoldre situacions no desitjades 
o impulsar potencials que es consi-
deren desaprofitats.
▶ Generar transformacions i impac-
tes (allò que volem aconseguir).
▶ Afavorir la cultura participativa, 

el compromís ciutadà i la concerta-
ció entre els agents del territori.
Suriacció vol esdevenir el full de 
ruta per a les decisions estratè-
giques que l’Ajuntament haurà 
d’emprendre en el període 2014-24. 
L’elaboració d’aquest Pla constarà 
de cinc fases:
1. Diagnosi socioeconòmica de la si-
tuació actual de Súria.
2. Definició de l’escenari desitjat so-
bre l’evolució de la vila a mitjà ter-
mini.
3. Determinació de les línies estra-
tègiques per arribar a la situació 
desitjada.
4. Pla d’acció.
5. Execució i seguiment del pla d’ac-
ció amb la participació i cooperació 
dels agents públics i privats.
Les dues primeres fases es duran 
a terme en aquest darrer trimestre 
de 2013. En els primers mesos de 
l’any vinent es portaran a terme 
les fases següents, de manera que 
la presentació de resultats es faria 
a finals de la primavera de 2014. A 
partir d’aquesta data començaria la 

Els treballs del Pla de 
Desenvolupament Local 
de Súria per al període 
2014-24, que porta 
el nom de Suriacció, 
s’inicien aquest dijous 
3 d’octubre amb un acte    
obert a la Casa de la Vila

Suriacció promou un debat obert per definir 
el futur de la vila en els propers deu anys

Esquema de les fases d’elaboració del Pla de Desenvolupament Local
La presentació dels resultats es faria a finals de la primavera de l’any 2014
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Els ajuntaments tenen poc marge d’actuació per a 
frenar els efectes de la crisi. Ens cal, però, ser ima-
ginatius per acompanyar de la millor manera pos-
sible les persones i els col·lectius que tenen dificul-
tats i ajudar-los de manera que se’n puguin sortir 
favorablement aviat. Amb aquesta idea estem tre-
ballant aquests dos darrers anys que presideixo el 
govern municipal. Passat mig mandat, presentem 
un projecte de més ambició: decidir entre tots la 
fotografia que volem per Súria en els propers deu 
anys, d’ara fins al 2024. Pretenem mantenir una 
Súria cohesionada, però hem d’afavorir més i mi-
llor la creació de llocs de treball, hem d’apropar les 

oportunitats a la gent jove, als aturats i als veïns i 
veïnes que tinguin ganes d’avançar. I amb aquests 
avenços hem de procurar que tothom segueixi 
amb la millor qualitat de vida possible.
Per tot això encetem el Pla de Desenvolupament 
Local, Suriacció, que s’explica amb detall en aques-
ta edició de La Torre i que voldrà ocupar un primer 
pla en els propers mesos de la vida ciutadana de 
casa nostra. Demano i encoratjo a tots els suriencs 
i surienques un esforç per aconseguir un projecte 
participatiu, obert i amb una bona visió de futur.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Súria cap al 2024

EDITORIAL

Un instrument útil 
per fer planificació 
territorial a través 
de la participació 
Els plans de desenvolupament 
són un instrument participatiu 
de planificació que compta amb 
una certa tradició a Catalunya. 
L’elaboració de Suriacció coin-
cideix amb el 25è aniversari 
del primer pla estratègic català, 
promogut a Barcelona a finals 
de la dècada dels vuitanta amb 
motiu de la designació de la 
capital catalana com a ciutat 
olímpica. En aquells mateixos 
anys, el Consell Comarcal del 
Bages va impulsar el programa 
‘El Bages cap al 2000’, amb una 
important participació d’agents 
públics i privats de la comar-
ca. El juny passat es va pre-
sentar el Pla Director de Pro-
moció Econòmica de Solsona, 
coordinat per Cedricat, equip 
tècnic encarregat també de 
l’assessorament de Suriacció..   

implantació del Pla de Desenvolu-
pament a través de l’execució de les 
accions previstes.
En totes aquestes fases es dinamit-
zaran diferents espais de participa-
ció, oberts a tota la ciutadania  de 
Súria per recollir opinions i propos-
tes de persones, entitats i agents del 
territori, bo i afavorint la delibera-
ció i el consens.
El nom Suriacció intenta transme-
tre aquesta voluntat de participació 
que és la base fonamental del pro-
jecte. Aquest també és l’esperit del 
lema del Pla de Desenvolupament 
Local, que serà ‘Fem Vila!’
Els grups de discussió previstos per 

als mesos d’octubre i novembre tin-
dran un caràcter temàtic, abordant 
aspectes com el comerç, el turisme, 
la indústria, el capital humà o el jo-
vent, entre d’altres. En el taller so-
bre escenaris de futur, programat 
per al desembre, s’hi començaran 
a treballar les primeres propostes 
d’actuació.
El Pla de Desenvolupament Local 
disposarà d’un web específic (www.
suriaccio.cat) per a la difusió de tota 
la informació que es vagi generant 
en el seu procés d’elaboració. Tam-
bé se n’informarà regularment a 
través de les xarxes socials i dels 
mitjans de comunicació.

El logotip de Suriacció identificarà les activitats que es faran dins del projecte
La imatge gràfica del Pla és obra de les dissenyadores surienques Muntsa i Coaner Codina
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El ple va aprovar inicialment, el 
passat juliol, la 15a modificació de 
les Normes Subsidiàries de Planeja-
ment de Súria per tal de fer possible 
el desenvolupament dels projectes 
inversors del pla Phoenix de l’em-
presa Iberpotash, que preveu im-
portants inversions i creació de llocs 
de treball. 
La sessió va tenir caràcter extraor-
dinari i urgent. L’aprovació es va fer 
amb els vots favorables dels grups 
municipals de CiU, aiS, ERC i PSC, 
i l’abstenció del grup municipal del 

GIIS. La modificació afecta el sector 
industrial Estació (PE-11), ubicat al 
voltant del pou 1 de l’empresa mi-
nera surienca.
L’aprovació definitiva d’aquesta 
nova modificació de les Normes 
Subsidiàries és competència de la 
Comissió d’Urbanisme de la Cata-
lunya Central. Prèviament, i des-
prés de l’aprovació inicial en ple 
municipal, es va obrir un període 
d’informació pública sobre el dic-
tamen i van ser demanats informes 
als organismes competents.

ACTIVITAT DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Vista exterior de les instal·lacions centrals de l’empresa minera Iberpotash
La modificació de les Normes Subsidiàries afecta el sector industrial Estació (PE-11)

Nova decisió del ple municipal per 
al desenvolupament del pla Phoenix

Aprovació inicial per unanimitat del projecte 
d’ordenació de l’illa del barri de Sant Jaume 
El projecte executiu per ordenar 
urbanísticament l’illa de Sant Jau-
me va ser aprovat inicialment per 
unanimitat en el ple ordinari del 
maig passat. Es tractava d’un nou 
pas en la tramitació administrati-
va d’aquest projecte d’obres, que 
afecta l’espai públic creat amb 
l’enderrocament de la part central 
de l’illa de Sant Jaume.

El projecte va ser redactat amb el 
suport tècnic de la Diputació de 
Barcelona. El seu objectiu princi-
pal és la consolidació del carrer de 
Sant Sebastià per obrir-lo de nou 
al trànsit de vehicles. L’esmentat 
enderrocament es va portar a ter-
me l’any 2012 dins del Projecte 
d’Intervenció Integral del Poble 
Vell-Sant Jaume.

El ple municipal va aprovar el 
juny passat per majoria una mo-
ció en suport de la sobirania fiscal 
i de l’Agència Tributària Cata-
lana. En la moció es preveia que 
l’Ajuntament faci efectiu l’ingrés 
dels impostos dels seus treballa-
dors (IRPF) i de l’IVA a aquest 
ens. La moció va ser aprovada 
amb els vots favorables de CiU, 
aiS i ERC, i els vots en contra del 
PSC i del GIIS.

El ple aprova per majoria 
una moció en suport 
de la sobirania fiscal

L’Agenda 21 de Súria serà revisa-
da i actualitzada amb la màxima 
participació i dins del Consell Mu-
nicipal de Medi Ambient, d’acord 
amb una moció aprovada per una-
nimitat al ple ordinari del juny 
passat. La moció va ser presenta-
da pel grup municipal del GIIS. 
L’actual Agenda 21 es va aprovar 
el 2002, amb diferents línies estra-
tègiques per avançar cap a un des-
envolupament sostenible.

L’actual Agenda 21 
de medi ambient serà 
revisada i posada al dia

Les activitats dels grups de mobi-
litat per a la gent gran compleixen 
enguany vint anys. La iniciativa és 
organitzada per l’àrea de Benestar 
Social de l’Ajuntament i s’adre-
ça a persones majors de 65 anys. 
Aquest octubre també es reprenen 
les activitats quinzenals de l’espai 
lúdic i de salut. Les persones inte-
ressades en participar-hi es poden 
adreçar a l’OAC (planta baixa de 
la Casa de la Vila).

Els grups de mobilitat 
per a la gent gran 
compleixen vint anys
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La Festa Major i la Diada Nacional han estat 
celebracions destacades dels darrers mesos
La Festa Major i l’Onze de Setembre 
han estat dues de les celebracions 
destacades dels darrers mesos a la 
vila. El castell de focs d’artifici, el 
concert de tarda i la cercavila van 
tornar a ser, novament, els actes de 
la Festa Major que van registrar una 
assistència  de públic més elevada.
La Festa Major va ser organitzada 
per una Comissió encapçalada per 
la regidoria de Festes de 
l’Ajuntament. La celebra-
ció dels actes va comptar 
amb la participació de més 
d’una trentena d’entitats, 
empreses i serveis. El mal 
temps va obligar a suspen-
dre alguns actes o a modifi-
car-ne l’horari d’altres.
Pel que fa a la celebració de 
la Diada Nacional, més de 
dues-centes persones van 

participar en la hissada de la Senye-
ra a la Torre, acte central de l’Onze 
de Setembre a Súria. A la plaça de 
Sant Joan i el seu entorn es van de-
senvolupar altres activitats del pro-
grama, com la 14a Trobada de Pun-
taires, la 9a Trobada d’Intercanvi de 
Plaques de Cava, jocs tradicionals i 
partides simultànies d’escacs.
L’alcalde Josep Maria Canudas va 

ser el convidat de l’acte institucio-
nal de l’Onze de Setembre a Sallent. 
En el seu parlament, va afirmar que 
l’actual procés cap a la plena sobi-
rania nacional “és una ocasió histò-
rica que demana de tots nosaltres 
generositat, entesa i treball per tal 
de fer realitat aquest somni”.

Nit de Sant Joan. Súria va cele-
brar la tradicional revetlla 
amb un ampli programa 
d’activitats. Com en ante-
riors edicions de la festa, 
la Flama del Canigó va ser 
portada a la vila per corre-
dors i corredores de Súria 
que, enguany, també van 
portar aquest símbol dels 
Països Catalans des de 
Manresa fins a Sant Joan de 
Vilatorrada i Callús.Ofrena floral de l’alcalde en l’acte de la Diada a Sallent

MANTENIR LES TRADICIONS I EL COMPROMÍS AMB EL FUTUR DE SÚRIA I CATALUNYA

Imatge de la cercavila de la Festa Major, amb els gegants del Gorg de l’Olla, al seu pas pel centre urbà, a la dreta
La pubilla, l’hereu i les dames d’honor llegeixen el manifest de l’Onze de Setembre (dalt), i arribada de la Flama del Canigó a Súria
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ACCIONS FORMATIVES I ASSESSORAMENT PER REFORÇAR LA COHESIÓ SOCIAL

El pla ‘Treball als barris’ dóna suport a 
persones del Poble Vell i Sant Jaume

L’àrea de Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament va portar a terme 
durant el primer semestre la pri-
mera fase del programa ‘Treball als 
barris’, adreçat a persones del Poble 
Vell o del barri de Sant Jaume que 
estiguin en situació d’atur o vulguin 
millorar la seva situació laboral. El 
programa tindrà continuïtat en els 
propers mesos, amb noves accions 
de suport a aquest col·lectiu.
‘Treball als barris’ és una iniciativa 
promoguda pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) a diferents mu-

nicipis catalans. En la primera fase 
del programa a Súria, hi van tenir 
lloc entrevistes i sessions informati-
ves sobre recerca de feina, gestió del 
propi currículum i ús d’internet per 
conèixer ofertes laborals a través 
del servei municipal del Club de la 
Feina, entre d’altres accions.
Un dels objectius del programa és 
donar un assessorament persona-
litzat per tal que els participants 
sàpiguen aprofitar millor les seves 
qualitats en la recerca d’un lloc de 
treball en l’actual context de crisi.

El programa ‘El Juliol tot ho vol’ ha 
tingut enguany una participació de 
141 infants. L’organització va anar a 
càrrec de la Societat Atlètica de Sú-
ria (SAS) i de les àrees de Joventut 
i Benestar Social de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de l’Agrupació 
Sardanista, l’Agrupament Escol-
ta Joan Ros, Ampans, la Biblioteca 
Pública, la colla castellera Salats, el 
Consell Municipal de la Gent Gran i 
el Foment Cultural.

Les piscines municipals han es-
trenat aquest estiu una xarxa 
de connexió wifi que romandrà 
instal·lada al pavelló durant la 
temporada d’hivern. Aquesta ha 
estat una de les novetats de la 
temporada d’estiu a les piscines, 
que es va perllongar de juliol a 
setembre. Enguany ha estat habi-
litada una zona de pícnic a la ter-
rassa del recinte i han estat instal-
lats para-sols a la gespa artificial.

Les piscines i el pavelló 
municipal d’esports 
estrenen un servei wifi

La Biblioteca Pública va tornar a 
obrir el mes d’agost per segon any 
consecutiu, després de la bona 
acollida que es va registrar l’estiu 
de 2012. La xifra d’usuaris ha estat 
enguany de 479. La Biblioteca Pú-
blica ha portat a terme diferents 
activitats estiuenques, com l’acció 
‘La Biblioteca va a la piscina’, una 
nova edició de ‘Biblioviatges’, lots 
d’estiu, el Joc del Llibre Recoma-
nat,  i ‘Postals d’estiu’.

La Biblioteca Pública 
torna a romandre oberta 
durant el mes d’agost

Activitat del programa ‘El Juliol tot ho vol’

‘El Juliol tot ho vol’ celebra una nova edició
Un total de 122 alumnes de pri-
mària van participar en la 19a Jor-
nada de Miniindoor, que va tenir 
lloc el 31 de maig. El pavelló d’es-
ports també va ser l’escenari de la 
3a Trobada de Sisè, basada en jocs 
per fomentar els valors de la par-
ticipació i el treball en equip. L’or-
ganització d’aquestes activitats va 
anar a càrrec de l’àrea d’Esports 
de l’Ajuntament i el professorat 
dels tres centres de primària.

L’esport escolar fomenta 
els valors del treball 
en equip i la participació

Sessió formativa del programa ‘Treball als barris’, celebrada al Club de la Feina
La iniciativa ofereix un assessorament personalitzat en la recerca d’una nova ocupació
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Fusteret estrena dos semàfors per 
limitar l’excés de velocitat de vehicles 
Dos semàfors limiten la velocitat de 
vehicles al seu pas pel barri de Fus-
teret des del passat mes de juliol, en 
totes dues direccions. Amb aquesta 
millora es pretenia donar una solu-
ció definitiva als problemes que es 
registraven en aquest tram de carre-
tera per excés de velocitat, i que ha-
vien provocat accidents de trànsit i 
queixes del veïnat.
Els semàfors van ser instal·lats per 
la direcció general de Carreteres de 
la Generalitat, a petició de l’Ajunta-
ment. Quan detecten que un vehi-
cle va a una velocitat excessiva en 

tractar-se d’una travessia urbana, 
els semàfors passen a color vermell, 
aturant la circulació.
En els últims anys, la Policia Local 
havia instal·lat al barri de Fusteret 
diferents dispositius per detectar 
i sancionar excessos de velocitat, 
també amb la col·laboració de la di-
recció general de Carreteres.
La denominació oficial de la carre-
tera que enllaça les entrades nord i 
sud de la vila a través del nucli urbà 
és C-1410z. A excepció del tram que 
travessa el nucli urbà, la seva titula-
ritat corrrespon a la Generalitat.

MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I REVALORITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

L’Oficina de Turisme i la sala Cal 
Balaguer del Porxo han modificat 
els seus horaris, de forma que els 
dies d’obertura van ara de diven-
dres a diumenges i festius. Els 
canvis també afecten les visites 
guiades al Poble Vell i al Castell, 
que han de ser concertades amb 
una antelació mínima de 48 ho-
res. Els canvis han estat motivats 
per la necessitat d’optimitzar els 
recursos dels serveis municipals. 
Els nous horaris són els següents:
▶ D’abril a octubre: divendres, 
diumenges i festius (d’11 a 14 h.), i 
dissabtes (d’11 a 14 i de 17 a 20 h.).
▶ De novembre a març: diven-
dres, diumenges i festius (d’11 a 
14 h.) i dissabtes (d’11 a 14 i de 16 
a 18 h.).

L’Oficina de Turisme i 
Cal Balaguer del Porxo 
estrenen nous horaris

Exposició a Cal Balaguer del Porxo
Vehicles aturats davant un dels semàfors instal·lats al barri de Fusteret
L’Ajuntament va demanar la col·locació dels aparells a la direcció general de Carreteres

Les escultures de Marta Solsona canvien 
la fesomia d’espais i equipaments de la vila 
Divuit obres de l’escultora Marta 
Solsona van canviar la fesomia de 
diferents espais i equipaments de 
la vila entre maig i juny, en una 
inèdita mostra d’art al carrer. La 
sala Cal Balaguer del Porxo també 
va oferir una exposició d’escultu-
res de l’artista en petit format. Les 
dues manifestacions artístiques 
van ser organitzades per l’àrea de 

Cultura de l’Ajuntament, amb el su-
port de la Generalitat i la Diputació.
Coincidint amb la inauguració de 
l’exposició, es va fer un recorregut 
per diferents espais de la mostra 
d’art al carrer, amb la presència de 
la pròpia escultora i de la regidora 
de Cultura, Ana Pérez. Durant l’ac-
te, l’Escola Municipal de Música va 
oferir diferents actuacions. Escultura a la plaça de la Serradora
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EQUIPAMENTS AL SERVEI DE LES PERSONES I DELS COL·LECTIUS DE LA VILA

El Casal de Joves acull des de l’estiu 
passat el Punt d’Informació Jove

Ascens del Centre d’Esports

Jugadors, tècnics i directius del Centre d’Esports 
Súria van visitar la Casa de la Vila durant la rua de 
celebració de l’ascens del primer equip a la Segona 
Catalana. Els representants del club van ser rebuts 
pel regidor d’Esports, Àngel Lòpez.

Recepció a Yoshikazu Suzuki 

L’Ajuntament va oferir una recepció al pintor ja-
ponès Yoshikazu Suzuki i al seu fill. Entre finals 
dels anys vuitanta i començaments dels noranta, 
Suzuki va viure a Súria i va participar activa-
ment en l’experiència del Poble Vell Artesà.

La sala petita del Casal de Joves, 
ubicat al parc municipal Macary-
Viader, acull des del passat mes de 
juny el Punt d’Informació Jove (PIJ) 
de Súria, un servei adreçat a nois i 
noies i joves de 13 a 35 anys. 
Es tracta d’una iniciativa de l’àrea 
de Joventut de l’Ajuntament, que 
dóna continuïtat a la tasca informa-
tiva que el PIJ desenvolupa a l’insti-
tut Mig-Món, a través de les xarxes 

socials i en actes transversals rela-
cionats amb projectes municipals, 
grups i entitats de joves.
Aquesta oficina local està estreta-
ment lligada a la Xarxa Catalana 
d’Informació Juvenil de la direcció 
general de Joventut de la Genera-
litat, així com a l’Oficina Jove de la 
Diputació de Barcelona, a la Xarxa 
Catalana d’Emancipació Juvenil i a 
l’Oficina Jove del Bages.

Interior del Punt d’Informació Jove, ubicat a la sala petita del Casal de Joves
El servei ofereix informació i assessorament gratuït i confidencial sobre temes d’interès

El PIJ ofereix informació sobre 
qüestions d’interès per als jo-
ves, com la formació, el treball, 
l’accés a l’habitatge, la partici-
pació, la gestió de riscos i pla-
ers vinculats a la salut, la mobi-
litat i alternatives d’oci, lleure i 
cultura. L’objectiu principal del 
servei és aproximar als joves de 
la vila l’ampli ventall de recur-
sos i oportunitats existents a 
través d’informació i assesso-
rament gratuït i confidencial. 
L’obertura del PIJ al Casal de 
Joves va tenir lloc en el marc de 
la Festa Jove organitzada per 
l’assemblea de delegats i dele-
gades de l’institut Mig-Món.
D’altra banda, durant el mes 
d’agost es va desenvolupar una 
nova edició de la Setmana Jove 
de Súria, amb un seguit d’acti-
vitats variades que van regis-
trar un alt gran de participació.

La proximitat i la 
difusió dels recursos 
per a joves són dos 
dels objectius del PIJ 
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La 9a Campanya d’Excavació Ar-
queològica, que es va desenvolupar 
entre finals de juny i començaments 
de juliol, va significar un pas enda-
vant molt important en la recupera-
ció del patrimoni medieval surienc 
a la zona de les Guixeres. Els tre-
balls d’aquesta darrera edició van 
permetre localitzar diferents tom-
bes a la sagrera de l’antiga església 
preromànica de Sant Pere del Puig, 
així com restes d’antigues construc-
cions al voltant de l’antiga torre del 
Puig de Sant Pere.
Aquestes troballes refermen no-
vament el gran potencial històric i 
patrimonial d’aquest jaciment, testi-
moni del que probablement va ser 
el primer poblament humà de Súria, 
vinculat a l’explotació del guix. A 
l’interior de les tombes descobertes 
enguany, hi havia les restes de set 
individus de diferents edats, inclo-
ent-hi les de dos infants que havien 
estat enterrats conjuntament.
Com en anys anteriors, la Campa-
nya d’Excavació Arqueològica ha 
comptat enguany amb la participa-
ció voluntària d’una trentena d’es-
tudiants de l’institut Mig-Món, a 
més d’una desena de col·laboradors 
adults. La Campanya és organitza-
da per l’àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment, amb la col·laboració de l’ins-
titut i de la família propietària dels 
terrenys. També hi han col·laborat 
Iberpotash, Construccions Bages 
Fran, Casal de la Dona i Amics 
Moto Valls de Torroella.
D’altra banda, el passat mes de 
maig va ser presentat un itinerari 
amb indicadors informatius pels 
antics forns de les Guixeres, coinci-
dint amb la celebració de la Setma-
na dels Geoparcs Europeus.

PAS ENDAVANT EN LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE LA VILA 

Participants en la 9a Campanya d’Excavacio Arqueològica, a la imatge superior
A sota, treballs a l’antiga necròpolis de l’església i restes de la torre del Puig de Sant Pere

Les noves troballes confirmen la importància 
del jaciment arqueològic de les Guixeres

L’Ajuntament aposta per la continuïtat de la 
Campanya d’Excavació en els propers anys
Les hipòtesis actuals assenyalen 
que les Guixeres va ser un nucli de 
poblament estable entre els segles 
XI i XVI. A més de descobrir la ne-
cròpolis de la sagrera de l’església, 
els treballs d’aquesta darrera edició 
han permès avançar en la delimita-
ció de la planta de l’antiga torre del 
Puig de Sant Pere, al voltant de la 
qual han estat localitzades restes de 
diferents elements.
La Campanya d’Excavació Arque-
ològica compta amb l’autorització i 

el suport del Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Generalitat. En 
l’acte de cloenda de l’edició d’en-
guany, l’alcalde Josep Maria Canu-
das va explicar que l’Ajuntament 
“vol seguir treballant” en la recu-
peració del patrimoni històric de les 
Guixeres.
Per la seva banda, la regidora 
d’Educació i Cultura, Ana Pérez, 
també va destacar la “forta implica-
ció” aconseguida al llarg dels anys 
per aquesta iniciativa.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Brots verds

Gràcies per la Via Catalana

Primer, les persones
A finals de setembre, com cada any, s’es-
tan acabant d’elaborar els nous pressupos-
tos municipals. El 2012, el dèficit de l’ad-
ministració central va ser del 4,1%; el dels 
governs autonòmics, de l’1,8%, i el dels 
ajuntaments, el 0,2%. Per a enguany, als 
ajuntaments se’ns ha marcat un objectiu 
del 0,0%, igual que per al proper any 2014.
En molts casos, els Ajuntaments es veuen 
obligats a prestar serveis que no els hi per-
toquen. Un de cada quatre euros gastats 
pels municipis són per pagar serveis sense 
el finançament necessari ni estar-hi obli-
gats per llei. Som conscients que neces-
sitem un finançament just i unes compe-
tències clarificades. Estem preparats per 
fer front a situacions dures, però hem de 

tenir clar amb quines eines comptem per 
encarar-les.
L’equip de Convergència i Unió, que li-
dera l’equip de govern de l’Ajuntament, 
estem treballant per la gent que té necessi-
tat de serveis i cobertures socials que són 
un dret fonamental. En els últims anys, la 
nostra societat ha patit canvis demogràfics 
i socials per la crisi econòmica, l’envelli-
ment de la població i la manca de recursos 
econòmics per cobrir necessitats bàsiques. 
D’altra banda, les tendències econòmiques 
més recents, que afavoreixen una reduc-
ció dels pressupostos públics, han provo-
cat noves demandes de serveis relacionats 
amb la salut, l’educació, la protecció del 
medi ambient, l’atenció social, etc. Els mu-

nicipis han de buscar fórmules més inno-
vadores per satisfer-les.
L’impuls dels plans d’ocupació, l’atenció 
detallada en el camp dels ajuts i l’acom-
panyament social, l’impuls a les accions 
de l’Associació de Voluntaris amb els pro-
grames Aliments Súria i Infants Súria, són 
algunes de les fites que ens ajuden a millo-
rar dia a dia com a societat. 
D’altra banda, tot el treball que l’Ajun-
tament fa per conduir el creixement de 
l’empresa Iberpotash és un clar exponent 
de l’aposta del nostre grup municipal per 
l’obtenció de nous llocs de treball per a la 
gent de Súria.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Tots sabem que aquestes dues paraules 
les han fet servir (i encara ho fan) po-
lítics estatals per a maquillar la realitat 
de la crisi ecònomica que estem traves-
sant. L’aiS no vol fer un escrit criticant o 
defensant aquest ús. Al contrari, volem 
aplicar aquest concepte a una nova ma-
nera de fer política municipal, una ma-
nera basada en el consens, la cooperació 
i els acords entre les diverses parts amb 
un únic objectiu: millorar la nostra vila 
i la qualitat de vida de suriencs i suri-
enques.
Ens referim a la posada en marxa del 
Pla de Desenvolupament Local, una 

eina que es vol convertir en el “full de 
ruta” de bona part de la política muni-
cipal durant els propers deu anys. És, 
doncs, un projecte importantíssim per 
a tothom, no tan sols per les seves im-
plicacions i la seva possible incidència 
en la vida local, sinó, també, perquè és 
un projecte que neix gràcies a una pro-
posta del GIIS i que té el suport de tots 
els grups municipals, és a dir, govern i 
oposició anant a la una i treballant per a 
Súria. No em negareu que això sí que és 
un brot verd en la manera de fer política 
municipal.
L’altre aspecte a destacar és que aquest 

Pla serà paper mullat si no aconsegueix 
la màxima implicació i participació de 
suriencs i surienques. Per tant, com a 
aiS, aprofitem aquest escrit per convi-
dar-vos que en prengueu part, que feu 
sentir la vostre veu i que el Pla de Des-
envolupament Local sigui fruit de tot-
hom que, sens dubte, és l’única manera 
de garantir-ne el seu èxit.
Quan podeu començar? El dijous 3 
d’octubre, a les 20 h., us esperem al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament.
Comptem amb tots vosaltres!!!

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Primer de tot, volem felicitar la 
secció local de l’ANC Súria per la 
Independència per la gran feina 
que van fer amb motiu de la Via 
Catalana, així com els suriencs 
que van participar en aquesta ma-
nifestació, repartits pels diferents 
trams de la Via Catalana, i que 
vàrem poder gaudir d’una Dia-
da històrica per a la reivindicació 
de Catalunya de poder obtenir la 
Consulta pel dret a Decidir sobre 

la Independència de Catalunya.
A nivell de la feina feta pel grup 
municipal d’Esquerra, cal desta-
car les diferents activitats, tant de 
joventut com esportives, que s’hi 
han fet a llarg de l’estiu i que han 
estat força nombroses.
Pel que fa a la Festa Major, aquest 
any també hem hagut de fer un 
esforç, si cal encara més gran que 
el de l’any passat, doncs partíem 
d’entrada amb el mateix pres-

supost, però amb l‘agreujant de 
l’increment de l’IVA al 21%. Tot 
i això, creiem que ha sortit una 
Festa Major més que digna, mal-
grat les inclemències del temps 
que hem patit i que van deslluir 
algun espectacle. Volem agrair a 
les persones que formen part de la 
Comissió de la Festa Major pel seu 
esforç i la seva dedicació. Moltes 
Gràcies.

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

La Súria del futur

Res no canvia
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Comença el setembre i, amb ell, el nou curs polític. 
Per endavant ens esperen uns mesos que, a nivell 
nacional, estaran marcats per les tensions i/o acords 
entre el govern de la Generalitat i el de l’Estat. Però 
a nivell de Súria esperem una altra cosa. 
Des del PSC, desitgem que aquests 19 mesos que 
queden per finalitzar la legislatura municipal, si-
guin els més fructífers pel què fa a les reformes 
que el nostre poble necessita. No n’hi ha prou amb 
mantenir un Ajuntament en bon estat econòmic; la 
gent vol fets, vol entendre i vol decidir: 
“Fets”, la paraula que més deuen témer els nostres 
governants. La immobilitat és un símptoma que 
sembla haver contagiat a bona part de la nostra 
classe política, que segueix pensant que en temps 
de crisi, la millor decisió es no prendre cap decisió. 
I esperar. 
Aquestes excuses poden calmar (que no aconten-
tar) una part de la ciutadania. La resta exigim que 

es doni un pas endavant, que els que ens governen 
siguin capaços d’innovar, de buscar solucions pràc-
tiques i animar a la gent a participar en el seu poble, 
el seu país. 
“Entendre” què passa i per què tot sembla aturat. 
Si realment hi ha uns motius de fons que justifiquin 
la inactivitat política, la gent vol que se’ls hi expli-
qui, que els polítics donin la cara i donin les expli-
cacions que calguin (convincents, això sí). 
El nostre poble, per exemple, requereix d’unes no-
ves infraestructures bàsiques que molt difícilment 
veuran la llum en aquesta legislatura, una nova bi-
blioteca municipal, la sala polivalent o simplement 
una proposta del nostre Grup que l’equip de go-
vern va rebutjar al principi de legislatura i ara s’ho 
han fet seu, una Carpa per poder acollir els actes 
lúdics que es fan a la nostra vila, i ja no parlem del 
manteniment global de jardins i carrers. 
I davant la inacció política, els suriencs i surienques 

volen “decidir” i tenir veu sobre les coses que ca-
len fer al nostre municipi. En un temps en que les 
finances ofeguen a moltes famílies, les persones 
tenen el dret de poder participar en les decisions 
sobre “com” i “en què” es gasten els diners recap-
tats a partir dels impostos que paguen, ja siguin 
directes o indirectes. Queda clar, doncs, que els ac-
tuals mecanismes de relació entre els representants 
polítics i les persones a qui aquests governen, han 
quedat antiquats i caducs. 
A tots els pobles, i Súria no n’és una excepció, hi ha 
gent que opina que el sistema actual no funciona. I 
és precisament des dels consistoris municipals des 
d’on s’han de prendre les primeres mesures per tal 
d’apropar el ciutadà a la política. 
Súria té molts reptes per endavant, i tant els ciu-
tadans com els seus dirigents n’han de saber estar 
a l’alçada.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Han passat els dos primers anys de 
legislatura i RES NO CANVIA. Tots 
n’esperàvem més. L’“equip” de govern 
tripartit (CiU-aiS-ERC) a l’Ajuntament 
de Súria, tot i els requeriments de l’opo-
sició, a dia d’avui, encara esperem la 
presentació d’un programa de treball 
conjunt a desenvolupar. Aquesta man-
ca de planificació i la improvisació, té 
com a resultat, entre altres, que els te-
mes importants estiguin com el primer 
dia de la legislatura i que els esforços 
emprats estiguin mal orientats amb me-
nyscabament per l’Ajuntament. Alguns 
exemples del que diem són:

▶ El CAP continua sense escripturar 
(pendent de cobrar 1.517.000 €).
▶ El deute del “govern amic” de la Ge-
neralitat (pendent de cobrar 1.015.000 
€).
▶ Negociacions Ajuntament-Iberpotash 
(pendent de crear comissió amb tots els 
grups polítics).
Cal dir també que aquell tarannà dia-
logant i democràtic que hi havia, en 
moments puntuals, s’ha trencat. Massa 
sovint, l’equip de govern confon els te-
mes polítics amb els personals -com la 
inadmissible i ofensiva ”proclama” del 
regidor de la Via Pública-, i trasllada la 

seva inoperància als altres -com la carta 
de l’aiS publicada al web municipal.
El GIIS sempre ha reconegut aquelles 
accions considerades positives, per  
això valorem del “tripartit”:
▶ Les actuacions de la Regidoria de Be-
nestar Social.
▶ La posada en marxa del Pla de De-
senvolupament Econòmic Local de Sú-
ria (proposta del GIIS als pressupostos 
de l’any 2012).
▶ Entomar de nou l’Agenda 21 (Moció 
del GIIS).

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS
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