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Educar els infants d’avui per
formar la ciutadania del futur
L’Ajuntament i les escoles
col·laboren
Desembreen
2013nombroses iniciatives
LA TORRE

COL·LABORACIÓ ESTRETA EN INICIATIVES TRANSVERSALS PER A INFANTS, JOVES I FAMÍLIES

L’Ajuntament i els centres escolars impulsen
nombrosos programes formatius i de suport
La nostra vila compta
amb una llarga tradició
de col·laboració entre
l’Ajuntament, els centres
escolars i les AMPA per
fer accions de formació i
dinamització adreçades
als infants i als joves
Súria va ser una de les primeres poblacions catalanes que va constituir,
l’any 1998, un Consell Municipal
dels Infants com a organisme democràtic de participació i promoció
dels valors de la cooperació, el compromís i el respecte (en portada,
imatge de l’acte de renovació parcial del Consell dels Infants, que va
tenir lloc el novembre passat).
Una altra mostra d’aquesta estreta
vinculació és el programa Municipi Lector, impulsat per l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament, els centres d’ensenyament de primària i
secundària (Francesc Macià, Mare
de Déu de Montserrat, Fedac-Súria
i institut Mig-Món), les associacions
de mares i pares (AMPA), l’Escola
Municipal d’Adults i la Biblioteca.
En el marc del programa Municipi
Lector s’han portat a terme nombroses activitats per promoure la
cultura lectora. Així, des de l’any
passat, per la diada de Sant Jordi, el
centre urbà de la vila es converteix
en escenari d’una festa protagonitzada pels llibres.
Són dos exemples de la llarga trajectòria de col·laboració entre l’Ajuntament, els centres d’ensenyament de
la vila i les AMPA, amb una molt
bona predisposició de tota la comu-

La Biblioteca al Carrer, en una de les últimes edicions de la diada de Sant Jordi
El programa Súria Municipi Lector pretén apropar el món dels llibres als infants

nitat educativa per portar a terme
activitats de dinamització, informació i participació amb l’objectiu
d’implicar els escolars en el coneixement de l’entorn, la millora del
medi ambient, l’expressió artística i
el diàleg intergeneracional.
A més de l’activitat del Consell
Escolar Municipal, aquesta col·
laboració es concreta en programes
que afecten pràcticament totes les
àrees municipals, sovint des d’una
perpectiva transversal i amb el suport de la Generalitat i la Diputació.
Els anys d’aprenentatge són un període clau per enfortir la consciència
cívica dels escolars, que prendran
el relleu de les actuals generacions
adultes. L’Ajuntament desenvolupa
els següents programes, amb la col·
laboració amb centres d’ensenyament, institucions i entitats:
▶ Educació i Cultura. Programes
d’apropament al teatre, la música,
l’expressió artística, el coneixement
de l’entorn i la recuperació del patrimoni, com la Campanya d’Excavació Arqueològica amb alumnes
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de l’institut Mig-Món. L’Escola
Municipal de Música fa tallers a
les escoles i sessions musicals per a
alumnes de les llars d’infants i joves
acollits per Ampans (veure pàgina
7). Els alumnes també fan visites a
les exposicions de Cal Balaguer del
Porxo que tenen més vinculació
amb la vila. Una novetat d’aquestes
festes de Nadal seran els tallers artístics Punt d’Art, adreçats a infants
i joves, que es faran entre el 27 de
desembre i el 3 de gener gràcies a
la participació d’un grup d’artistes
locals.
▶ Benestar Social. El Consell dels
Infants està adscrit a aquesta àrea
municipal. El Consell Municipal de
la Gent Gran també participa en diferents activitats de suport i apropament intergeneracional al programa
‘El Juliol tot ho vol’ i a la Setmana
per la Mobilitat Sostenible i Segura. L’Ajuntament ofereix ajuts a les
famílies amb recursos limitats per
afavorir la participació en colònies
escolars, i ajuts de menjador per a la
llar d’infants Petit Estel. L’any 2014

es farà una nova edició dels tallers
‘Espai Famílies’ per a pares i mares
amb infants de fins a 5 anys.
▶ Joventut. El Punt d’Informació
Jove (PIJ) és una iniciativa vinculada al Programa d’Informació i Dinamització dels Centres d’Ensenyament Secundari (Pidces), promogut
per la Diputació. Ofereix un servei
d’informació als alumnes de l’institut, tallers i suport al professorat i a
l’AMPA. Aquest curs es fa una nova
edició del Programa Municipal de
Suport a les Famílies, amb xerrades sobre la relació amb fills i filles
adolescents. Les àrees de Joventut i
Desenvolupament Local també promouen sessions informatives sobre
inserció dels joves al món laboral.
▶ Medi Ambient. L’Ajuntament i
el Consell Municipal de Medi Ambient col·laboren i donen suport al
programa Escoles Verdes, que es
desenvolupa a Súria des del curs
2004-05 per promoure activitats de
coneixement i millora de l’entorn.
L’any 2009, la Generalitat va reconèixer les escoles surienques amb
la primera edició del premi Escoles

Verdes. Dins de les activitats adreçades a escoles, l’àrea de Medi Ambient organitza cada any la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura,
en la qual també participa activament l’àrea de Seguretat Ciutadana
a través de la Policia Local.
▶ Esports. Centenars d’alumnes
prenen part en activitats d’esport
escolar com els Campionats Locals
d’Atletisme en Pista, el Miniindoor
i la Trobada de Sisè de Primària.
Participants de tot el Bages participen en el Cros Escolar de Súria,
dins del calendari comarcal de cros
escolars. L’esport i les activitats lúdiques i formatives formen l’eix del
programa ‘El Juliol tot ho vol’, impulsat per l’Ajuntament i la Societat
Atlètica de Súria (SAS) amb la participació de la Biblioteca Pública i
diferents entitats.
A més d’aquests programes, l’Ajuntament desenvolupa tasques de
manteniment anual i presta un
servei de consergeria a les escoles
Francesc Macià i Mare de Déu de
Montserrat, a càrrec de la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis.

El Consell Municipal
dels Infants inicia les
seves activitats per a
aquest curs 2013-14
El Consell Municipal dels Infants ha celebrat l’acte de renovació parcial, que dóna inici a
les seves activitats per a aquest
curs 2013-14. El Consell és format per dotze alumnes de cinquè i sisè de primària de les
escoles Francesc Macià, Mare
de Déu de Montserrat i FedacSúria. L’acte va ser presidit per
l’alcalde Josep Maria Canudas i
la regidora de Benestar Social,
Carme Besa. En nom de l’Ajuntament, l’alcalde i la regidora
van felicitar el Consell per la
feina del darrer curs i van animar els nous membres a seguir
en aquesta línia. En aquest nou
curs, el Consell farà activitats
sobre convivència i recollirà
idees entre l’alumnat per tal de
millorar diferents aspectes de
Súria, entre d’altres iniciatives.

EDITORIAL

Actuar sobre el present, preparar el futur
Una responsabilitat bàsica de les institucions públiques és gestionar i resoldre les necessitats del
present. Però també cal anar-hi més enllà i col·
laborar activament amb la societat civil per posar
les bases del futur a mitjà i llarg termini en les vessants econòmica, social, cultural i humana.
A Súria podem congratular-nos de comptar amb
una llarga trajectòria de treball conjunt amb els
centres d’ensenyament i altres institucions i entitats de la vila per desenvolupar iniciatives i programes adreçats als infants i joves d’avui. Com a
alcalde vull agrair aquest treball intens de tantes
persones per formar ciutadans i ciutadanes res-
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ponsables i compromesos amb el nostre entorn.
A més curt termini, el pressupost municipal és el
nostre principal instrument d’actuació. En el cas de
Súria, el pressupost municipal per a 2014 ha estat
elaborat amb els mateixos criteris de contenció i
austeritat dels darrers exercicis. En aquesta edició
de La Torre us en fem un petit resum. Volem assegurar la prestació d’uns serveis públics de qualitat,
contribuir al desenvolupament de l’economia, seguir atenent les necessitats dels més desfavorits i
invertir, en la mesura de les possibilitats actuals.
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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El Pla de Desenvolupament Local dóna
veu als sectors socials i econòmics

Taula rodona de l’acte de presentació pública de Suriacció a la Casa de la Vila
Els ponents estaven vinculats amb el món professional i educatiu de Súria

El Pla de Desenvolupament Local
Suriacció ha començat a caminar
per tal de definir, amb la màxima
participació possible, les accions estratègiques que cal desenvolupar a
la vila en els propers deu anys per
afavorir el desenvolupament econòmic local, crear ocupació i millorar el benestar col·lectiu.
La presentació pública de Suriacció va omplir el saló de sessions de
la Casa de la Vila. La taula rodona
‘Prenem la paraula’ va reunir quatre ponents relacionats amb el món
professional i educatiu de Súria:
Àngels Rodrigo, Juan Sánchez, Jaume Vilanova i Alba Yerro.
Un dels principals missatges de l’acte va ser que Suriacció pot ser una
bona oportunitat per dissenyar el

futur de la vila, gràcies a la participació i al consens de tots els grups
polítics municipals per assumir les
seves conclusions.
Els participants en la taula rodona
van remarcar que els factors clau
per al present i el futur de Súria són
la formació, la vitalitat associativa
i la cooperació dels agents públics
i privats. Els ponents van coincidir
en la necessitat de promoure l’associacionisme empresarial a la vila
per tal de fer possible una participació més activa de les empreses en
projectes d’interès global.
En els primers mesos de 2014 es
presentarà públicament un document de diagnosi elaborat amb les
diferents opinions recollides en les
entrevistes i els espais de diàleg.

Més d’una seixantena
de persones participen
en vuit espais de diàleg
i diagnosi sectorial
Més d’una seixantena de persones van participar en els vuit
espais de diagnosi celebrats al
llarg del mes de novembre en
el marc del Pla de Desenvolupament Local Suriacció.
Aquests espais de diagnosi, que
han tingut un caràcter sectorial,
formen part de la primera fase
de treball de Suriacció, durant
la qual també s’estan portant a
terme entrevistes individuals.
En síntesi, algunes de les principals idees apuntades per les
persones participants en els
espais de diagnosi celebrats
durant el mes de novembre són
les següents:
▶ Punts forts de la vila. Activitat minera, existència de cultura emprenedora i talent jove,
ric teixit associatiu, existència
d’un important patrimoni cultural i natural que pot ser la
base d’un desenvolupament
turístic i promoció de productes de la terra.
▶ Punts dèbils de la vila.
Manca d’una associació empresarial, inexistència d’oferta
formativa en oficis, necessitat
d’una sala polivalent i d’un
equipament per afavorir les activitats de les entitats.

El Pla de Desenvolupament Local Suriacció és un projecte participatiu i obert que té el suport i el compromís actiu de tots els grups municipals de
l’Ajuntament. El seu objectiu és determinar els serveis, les activitats i les iniciatives que caldria impulsar a la vila en els propers deu anys per tal d’afavorir
el desenvolupament local. Per participar-hi, podeu enviar un missatge a l’adreça electrònica participacio@suriaccio.cat, omplir el formulari que trobareu
al web www.suriaccio.cat, així com també a l’OAC (planta baixa de la Casa de la Vila) i a la Biblioteca Pública. També podeu trucar al telèfon de la fundació
Cedricat com a coordinadora tècnica del projecte (973.48.43.20). Digueu-hi la vostra! Fem Vila!
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EL POBLE VELL TORNA A MOSTRAR LA HISTÒRIA I LES ARRELS COMUNES

Components dels Grallers del Poble Vell, en plena actuació a la plaça Major durant la 12a Fira Medieval d’Oficis
Dansa final de l’espectacle ‘Salats!’ (foto superior) i aspecte de l’Era del Castell, plena de visitants, diumenge al migdia

La 12a Fira Medieval d’Oficis tira endavant
amb el compromís de tots els participants
El mal temps que va acompanyar la per haver mantingut el seu suport a ralitat a la Catalunya Central, Juli
12a Fira Medieval d’Oficis va ser- la Fira en unes condicions meteoro- Gendrau, i el regidor de Desenvovir, almenys, per mostrar la solide- lògiques tan adverses.
lupament Local, Miquel Caelles.
sa del certamen i el compromís de La inauguració institucional de la En aquesta edició es van fer més acles persones i entitats participants. 12a Fira Medieval d’Oficis va tenir tuacions de carrer, tres exposicions
El temps només va respectar la Fira lloc dissabte 16 de novembre, en i noves recreacions històriques amb
el diumenge 17 de novembre fins a un acte presidit per l’alcalde Josep un campament medieval a l’Era del
mitja tarda, i el Poble Vell va tornar Maria Canudas, la diputada adjun- Castell i danses orientals a la Batea omplir-se de visitants aprofitant ta a Cultura de la Diputació, Mireia ria. També cal destacar l’ampliació
les hores de treva meteorològica.
Hernández, el delegat de la Gene- de la Fira al nou espai verd i de viaMalgrat la pluja, es va
nants ubicat entre el carrer
mantenir l’activitat de les
Campanar i la carretera de
parades i es van celebrar
Sant Salvador.
la majoria d’espectacles i
A més d’aquestes noveactuacions previstes, encatats, el certamen va oferir
ra que amb alguns canvis
els seus actes emblemàtics,
d’ubicació cap a espais cocom l’espectacle ‘Salats!’,
berts. Al final del certamen,
les actuacions de música i
l’Ajuntament va fer públic
dansa al carrer, la baixada
el seu especial agraïment a
nocturna de torxes, el sopar
totes les persones i entitats
medieval i les exhibicions
L’acte inaugural va tenir lloc a Cal Balaguer del Porxo
participants i als visitants
d’aus rapinyaires.
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LA VILA EXPRESSA LA SEVA SOLIDARITAT AMB FAMILIARS I COMPANYS

L’Ajuntament decreta un dia de dol
per la mort de dos miners suriencs

Suport als jutjats de
pau i a la continuïtat
dels jutjats de Manresa

L’Ajuntament va decident al delegat de
cretar un dia de dol
la Generalitat a la Caoficial amb motiu de
talunya Central, Juli
la mort en accident
Gendrau, que també
laboral dels miners
es va desplaçar a les
suriencs Isaac Closa
instal·lacions mineLabajos, de 37 anys, i
res, i a la presidenta
Joan Ramon Mitjans
del Consell ComarGodino, de 49 anys,
cal del Bages, Mercè
a les instal·lacions Símbol de dol per l’accident
Cardona. Al llarg de
d’Iberpotash.
la tràgica jornada,
En un comunicat fet públic el ma- Josep Maria Canudas es va reunir
teix dia de l’accident, esdevingut el amb el comitè d’empresa d’Iberpopassat 6 de desembre, la corporació tash-Súria i amb els regidors i regimunicipal va expressar el seu con- dores de tots els grups de la corpodol i solidaritat amb les respectives ració municipal.
famílies i els companys i compa- Com en anteriors accidents laborals
nyes de treball, en nom propi i de esdevinguts a la mina, la mort dels
tota la comunitat local.
dos treballadors suriencs es va viuEn ser informat de l’accident, l’al- re amb una gran tristesa a la vila i
calde Josep Maria Canudas es va nombroses mostres de solidaritat
desplaçar a les instal·lacions mi- ciutadana i institucional. Entre els
neres per donar suport a familiars, assistents al funeral, celebrat el 8 de
companys de treball i responsables desembre a l’església parroquial de
de l’empresa. També va comunicar Sant Cristòfol, es trobaven el conel fet al President de la Generalitat, seller d’Empresa i Ocupació de la
Artur Mas, que va transmetre el seu Generalitat, Felip Puig, i el secretari
condol.
general de la UGT de Catalunya, JoL’alcalde també va informar de l’ac- sep Maria Alvarez.

El ple municipal del passat 27 de
novembre va aprovar per unanimitat un dictamen en suport a
la continuïtat dels jutjats de pau
i dels jutjats amb seu a Manresa.
En el dictamen també s’expressa
el rebuig total de l’Ajuntament de
Súria a l’avantprojecte de Llei del
ministeri de Justícia que preveu
traslladar a Barcelona tota l’activitat judicial de la demarcació de
Manresa.

El jutjat d’instrucció acorda l’arxiu de la
denúncia contra la Junta de Govern de Súria
El jutjat d’instrucció número 2 de
Manresa va comunicar a primers
de novembre el sobreseïment
provisional i arxiu de la denúncia
presentada contra la Junta de Govern de l’Ajuntament, el secretari
i l’arquitecte municipals, en relació amb la tramitació de les obres
de la rampa minera de Cabanasses, en no haver-hi “cap indici racional que permeti mantenir la
imputació”. Aquest acte judicial

dóna la raó al posicionament del
govern municipal de Súria.
D’altra banda, un ple extraordinari celebrat el passat 11 de novembre va aprovar inicialment
per unanimitat una modificació
de Normes Subsidiàries per fer
possible la construcció d’instal·
lacions relacionades amb la rampa i la mina de Cabanasses, i per
regular l’ús miner en sòl no urbanitzable del municipi.
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El pavelló participa
en un projecte europeu
d’estalvi energètic
La Diputació de Barcelona ha
inclòs el pavelló municipal d’esports en el projecte europeu d’estalvi energètic 50/50 max, que pretén incentivar l’aplicació de bones
pràctiques en la gestió d’energia.
La participació de l’equipament
surienc en aquest projecte va ser
iniciativa de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, el Consell
Municipal de Medi ambient i la
Societat Atlètica de Súria (SAS).

Un seminari analitza l’ús
d’internet per difondre
l’activitat empresarial
Un seminari adreçat a emprenedors, professionals i responsables
d’empreses i comerços va analitzar les possibilitats d’internet per
millorar la presència d’empreses i
comerços a la xarxa. Les sessions
van anar a càrrec de l’economista
i professor universitari Oriol Cesena. El seminari va ser organitzat
per l’àrea de Desenvolupament
Local de l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació.

INFORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I CULTURA PER A DIFERENTS COL·LECTIUS

L’Escola de Música fa
activitats amb les llars
d’infants i Ampans

La Guia de la Gent Gran posa a l’abast
recursos, serveis i opcions de lleure

Sessió amb joves d’Ampans

L’Escola Municipal de Música ha
iniciat activitats per apropar l’activitat musical a alumnes de les llars
d’infants Petit Estel i Fedac-Súria,
i a persones acollides a la llar-residència La Colònia d’Ampans, seguint la línia de col·laboració amb
diferents col·lectius.de la vila.

L’Escola d’Adults inicia
el nou curs amb un
total de 120 alumnes
L’Escola Municipal d’Adults ha
iniciat el curs amb 120 alumnes.
A més de la seva oferta formativa
per a adults i persones nouvingudes, el centre ofereix el quart curs
de preparació per a les proves
d’accés als graus mitjans de FP.

La Guia va ser presentada dins del programa de la Setmana de la Gent Gran
L’alcalde va convidar les persones grans a seguir aportant llur experiència per la vila

La nova Guia de la Gent Gran va ser
presentada en el marc dels actes de
la Setmana de la Gent Gran. L’àrea
de Benestar Social de l’Ajuntament
ha editat aquesta publicació per actualitzar-ne la primera edició.
La Guia aplega informació de serveis i recursos per a la gent gran, a
més de telèfons d’interès i suggeriments sobre lleure i participació. En
la revisió hi ha participat el Consell
Municipal de la Gent Gran.
La Guia es pot demanar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i a
l’àrea de Benestar Social. També
es pot descarregar des del web de

l’Ajuntament (www.suria.cat).
En l’acte de presentació, l’alcalde Josep Maria Canudas va convidar les
persones grans a “seguir aportant
la vostra experiència per a la millora de la nostra vila”. La regidora
Carme Besa va explicar que l’equip
de l’àrea de Benestar Social farà arribar la Guia a les persones grans
amb problemes de mobilitat.
En el transcurs de la Setmana de la
Gent Gran es van celebrar xerrades i
tallers. L’organització va anar a càrrec de l’àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament, amb la col·laboració
de la Diputació.

Bona resposta i participació en els actes de
la Setmana contra la Violència de Gènere
Súria s’ha adherit al Dia Internacional contra la Violència de
Gènere amb una encesa d’espelmes, dins de la Setmana contra
la Violència de Gènere. Alumnes
de l’Escola Municipal d’Adults
van llegir un manifest, amb una
interpretació de l’Escola Municipal de Música. L’organització va
anar a càrrec de l’àrea de Benes-

tar Social de l’Ajuntament, amb la
col·laboració del Consell Comarcal,
l’Escola d’Adults, l’Escola de Música, el Casal de Joves, el Casal de la
Dona, el PIAD del Bages, la Diputació i l’Institut Català de les Dones.
La Setmana va acabar amb la presentació del llibre ‘Valentes’, amb la
participació de l’alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia.
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Imatge de l’acte central

EL PLE APROVA ELS COMPTES MUNICIPALS PER AL NOU ANY

El nou pressupost manté la contenció
com a gran eix de gestió per a 2014

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Súria per a l’exercici 2014
es caracteritzarà, un any més, per
la contenció i l’austeritat, amb una
previsió de superàvit de 89.252,44
euros. El ple ordinari del passat 27
de novembre va aprovar la proposta de pressupost per 7 vots a favor
(CiU, aiS i ERC), 3 vots en contra
(PSC) i 2 abstencions (GIIS).
En l’elaboració del nou pressupost
municipal s’ha tingut en compte la
continuïtat del desfavorable context
econòmic i financer derivat de la
crisi econòmica general, les limitacions normatives que afecten les administracions locals i el descens de

les transferències que la Generalitat
destina als ajuntaments.
El pressupost municipal per a
2014 contempla uns ingressos de
6.359.446,30 euros (+7,10%). Les
principals fonts d’ingressos seran l’impost de béns immobles
(28,11%), les aportacions d’altres
administracions (23,74%) i les taxes
i preus públics (22,18%).
Les despeses previstes al nou
pressupost municipal seran de
6.270.193,86 euros (+8,75%). Les
principals despeses corresponen als
capítols de lloguers, compres i subministraments (35,05%), personal
(35,05%) i amortitzacions (9,57%).

El ple aprova per majoria la congelació
de les ordenances fiscals per a l’any vinent
Les ordenances fiscals de Súria es
mantindran sense increments en
relació amb els nivells de l’exercici anterior, a excepció de la taxa
sobre els serveis de l’empresa
concessionària del cementiri municipal (+1,5%).
Per tant, la congelació de les ordenances fiscals també afecta els tributs municipals amb més reper-

cussió social, com l’impost sobre
béns immobles (IBI), l’impost de
matriculació de vehicles i la taxa
d’escombraries.
Les ordenances fiscals per a l’any
2014 van ser aprovades sense cap
vot en contra en el ple ordinari
del 30 d’octubre, amb 9 vots a favor (CiU, aiS, ERC i PSC) i 2 abstencions (GIIS).
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L’Ajuntament preveu
incrementar les
inversions municipals
durant l’any vinent
L’Ajuntament de Súria preveu fer unes inversions de
586.637,30 euros durant l’any
2014. Aquesta xifra representa
el 9,35% de les despeses totals, i
augmenta en més del doble les
inversions del pressupost inicial de l’exercici anterior.
Els principals objectius estratègics i de gestió del pressupost
són, entre d’altres, els següents:
▶ Mantenir els serveis bàsics,
sobretot en educació i serveis
socials, per oferir prestacions
de qualitat i viables econòmicament.
▶ Mantenir el desplegament de
mesures per reduir la despesa
mitjançant la millora de l’eficiència, la renegociació de contractes i altres mesures.
▶ Conservar els equipaments i
els espais urbans i naturals en
unes condicions adients.
▶ Mantenir l’equilibri econòmic
i la solvència per tal que el pagament a proveïdors es pugui
fer en un termini de trenta dies.
▶ Disposar de recursos corrents
per tenir capacitat d’inversió.
▶ Mantenir la funció redistributiva dels ingressos a través de
beneficis, exempcions fiscals,
ajuts i facilitats de pagament.
▶ Contribuir a estimular l’activitat econòmica per tal d’ajudar
a crear nous llocs de treball.
▶ Absorbir parcialment l’impacte de la disminució d’ingressos provinents de la Generalitat per a la prestació de
serveis finalistes, especialment
socials i educatius.

PROMOCIÓ DE L’AGRICULTURA ECOLÒGICA I EL RECICLATGE

Súria estrena cinc nous
contenidors per recollir
l’oli usat de cuina

Contenidor d’oli usat de cuina

Súria compta des d’octubre amb
cinc contenidors per recollir oli
usat de cuina, ubicats al centre
urbà i als barris de Joncarets, Salipota, Santa Maria-Bellavista i Sant
Jaume. Cal posar-hi l’oli en envasos de plàstic i amb tap de rosca.
Es tracta d’una iniciativa de la
Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener, l’Ajuntament i l’entitat
bagenca sense ànim de lucre Hàbitat Natural, que es dedica a portar a terme accions de reciclatge i
protecció del medi ambient.
La recollida i reciclatge de l’oli dipositat als contenidors serà a càrrec d’Hàbitat Natural. Els beneficis que se n’obtinguin serviran
per impulsar accions d’educació
ambiental al municipi.

Tomàquets rosa del Cardener, una varietat amb especial implantació a Súria
El reglament promou l’agricultura ecològica i les espècies pròpies de l’horta surienca

Suport unànim del ple al reglament
del Projecte Horts Socials i Solidaris
Un reglament aprovat inicialment
per unanimitat al ple del passat 27
de novembre regularà el Projecte
Horts Socials i Solidaris, impulsat
per les regidories de Medi Ambient
i Benestar Social amb el suport de la
Comunitat de Regants.
La iniciativa s’adreça especialment a
col·lectius socials vulnerables, com
persones en atur, amb pocs ingressos o en risc d’exclusió. Les persones beneficiàries hauran de conrear
espècies pròpies de l’horta surienca
i prioritzar varietats locals a partir

de criteris d’agricultura ecològica.
El reglament del Projecte, pendent
de l’aprovacio definitiva, estableix
les condicions que hauran de complir les persones beneficiàries, sota
la supervisió d’una comissió tècnica. La durada màxima de l’autorització d’aprofitament de l’hort serà
de tres anys naturals.
Entre d’altres, el reglament preveu
limitacions com la prohibició de
fer-hi barraques o tanques, no fer-hi
foc, no acumular-hi deixalles ni tenir-hi gossos de forma permanent.

L’exposició sobre el centenari de la potassa
inaugura un espai museístic al mNACTEC
El Museu Nacional de la Ciència
i de la Tècnica (mNACTEC) a
Terrassa ha estrenat un nou espai
sobre empreses centenàries amb
l’exposició ‘Potassa a Súria, 100
anys’, que es va poder veure a Cal
Balaguer del Porxo entre gener i
març passats. L’exposició, que inicialment seria a Terrassa fins el 19
de gener, serà prorrogada. Aquest

és el primer cop que una mostra feta
íntegrament a Súria es presenta al
mNACTEC. Paral·lelament, també
s’hi han portat a terme dues conferències i una visita guiada. ‘Potassa
a Súria, 100 anys’ va ser una iniciativa de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb el suport d’Iberpotash i
la col·laboració del comitè d’empresa i altres persones i entitats.
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Visitant de l’exposició a Terrassa

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Vol que Catalunya esdevingui un estat? I Independent?

Totes les forces polítiques del Parlament
de Catalunya que donen suport a la celebració de la consulta, encapçalades pel
President Mas, van presentar el passat
dijous 12 de desembre l’acord històric al
qual van arribar per fixar la data i la pregunta de la consulta.
Des de CiU volem mostrar la nostra
satisfacció davant d’aquest dia històric
que dóna resposta a la voluntat que els
ciutadans de Catalunya van expressar
de forma molt majoritària a les eleccions
d’ara fa poc més d’un any. Aquest acord
compta amb una majoria molt sòlida del
Parlament de Catalunya i que exemplifica la gran majoria que existeix a la societat catalana a favor del dret a decidir i de

la convocatòria d’una consulta.
Els partits han trobat una pregunta clara
i inclusiva que permetrà que tots els ciutadans puguin sentir-se representats a la
consulta i expressar democràticament la
seva opinió. Tots aquells ciutadans que
desitgin un canvi d’estatus de Catalunya
podran expressar-ho a la consulta, com
també ho podran fer aquells que vulguin
que el canvi sigui en forma d’Estat independent.
Des de CiU ens hauria agradat que en
aquest gran acord històric també hi fossin el socialistes catalans, però malgrat
tots els esforços que s’hi han fet això no
ha estat possible. Per descomptat, la porta segueix oberta per sumar més gent a

La comèdia de l’absurd baixa el teló

A començaments del passat mes
de novembre, el jutjat número 2 de
Manresa ens comunicava el sobreseïment de la denúncia contra l’Alcalde, els quatre tinents d’Alcalde,i
l’arquitecte i el secretari de l’Ajuntament de Súria, perquè “no ha
quedado debidamente justificada
la perpetración de ílicito penal alguno”. A més, en el seu escrit, el jutge reconeix que l’Ajuntament no té
competències sobre el subsòl i que
els tràmits per a la concessió de la
llicència provisional de la rampa

2014: Sí, Sí

Un altre any que s’acaba i convé fer balanç
i encarar les il·lusions cap al nou any que
ja és a la cantonada.
No podem pas ignorar que el 2013 ha estat
un any molt difícil, la situació econòmica
no ens ho posa fàcil i malgrat els esforços
de tothom per remeiar la situació, la vareta màgica no la té ningú. Volem destacar
la capacitat d’adaptació i superació del
teixit social del nostre poble que tira endavant amb la força i la serenor de qui sap
que lluita contracorrent.
Des del grup municipal d’ERC volem ser
positius i mirar endavant amb un desitjat
horitzó que preveiem més nostre. Gràcies
als polítics que han apostat clarament per

aquesta amplia majoria a favor del dret a
decidir i de la consulta.
Amb discreció, tenacitat, voluntat i alçada de mires les forces polítiques favorables al dret a decidir, amb el President
Mas al davant, hem estat capaces d’arribar a un gran acord. Ara desitgem que
l’estat espanyol escolti el clam pacífic
i democràtic del poble de Catalunya i
faciliti que puguem expressar-nos a les
urnes com sí que passarà en altres països
de la Unió Europea.
Acabem l’any 2013 amb una noticia esperançadora i il·lusionant. Finalitzem
aquest any desitjant-vos a tots els suriencs un Bon Nadal i pròsper Any 2014

GRUP MUNICIPAL DE CiU

van ser correctes.
Ha estat una gran notícia, no perquè dubtéssim de l’actuació dels
nostre equip de govern, ni dels tècnics municipals, sinó perquè referma que s’ha actuat de manera legal
i correcta. Com a grup municipal
volem transmetre el nostre suport a
les persones que van patir aquesta
denúncia i els posteriors atacs de
tots aquells que se’n van voler aprofitar.
Tots aquests han quedat en evidència i fóra bo que, públicament, es re-

tractessin de tot allò que van arribar
a dir i, el que és més greu, del que
van voler insinuar. Com deia un
gran savi grec, l’home és esclau de
les seves paraules... També caldria
comparar quantes pàgines o articles es van dedicar a la notícia de la
imputació i quantes a la sentència.
Des de l’aiS no ho hem fet, la veritat, però estem segurs que molts periodistes i molta premsa quedarien
ben “retratats”.
BON NADAL i FELIÇ 2014
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

la democràcia -i amb el lideratge indiscutible de les nostres sigles- i que han treballat
de valent per llimar diferències, tindrem
la possibilitat d’exercir el dret a vot el dia
9 de novembre de 2014. Perquè només volem el dret democràtic de votar i això és
tan senzill com que se’ns reconegui el dret
que tenim a exercir-lo. Estem segurs que
un nou futur ens espera si aconseguim
que majoritàriament la gent vagi a votar,
que expressi la seva opinió a les urnes i,
esperem que es decanti per un Sí, Sí.
Dins d’ERC-Súria també es respiren
aquests nous aires de canvi i hem escollit
els nous membres de l’executiva. Elvira
Balaguer en serà la presidenta, la secreta-

ria d’Organització la portarà Teresa Tàpia,
la secretaria de Finances anirà a càrrec de
Vicenç Aloy i el portaveu del Grup Municipal seguirà sent Àngel López, el nostre
regidor republicà al consistori. L’assemblea resta oberta a tots els suggeriments
que vulgueu fer-nos pel bé de la vila.
El passat ja està escrit, però ara més que
mai volem ser protagonistes del nostre
futur. Per això us diem: Súria Sí, Sí. Us
desitgem un bon Nadal, Sí, Sí, però sobretot que us carregueu d’il·lusió per aquest
futur que serà ben nostre si la majoria ho
vol. Només cal contestar quan ens preguntin el dia 9 de novembre: Sí, Sí.
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GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Nadal, nous pressupostos i els errors de sempre
Arriba Nadal i, enguany, l’equip de govern de CiU-AiS-ERC ha volgut arribar a
les festes havent aprovat uns “curiosos”
pressupostos per a aquest 2014.
En primer lloc, ens va sorprendre la congelació de taxes, ja que els 7 regidors governants havien votat en contra d’una
moció del nostre Grup Municipal Socialista (4 mesos abans) que demanava precisament això, amb un únic argument,
“que nosaltres treballaven amb conjectures”. A més a més, els informes inicials
d’Hisenda al voltant d’aquest pressupost,
estaven plens d’errades i faltes greus, que
des del nostre grup vam indicar, a més
de tot un seguit de partides amb imports

Ineficiència

En èpoques de recursos escassos, és
hora de gestionar-los adequadament,
de reinventar, d’esprémer les habilitats que tenim a fi d’aconseguir els
millors resultats. Un conjunt de qualitats que fins ara, l’equip de Govern no
ha demostrat tenir.
No n’hi ha prou amb un manifest
d’intencions, darrera d’aquestes ha
d’existir l’enginy, la tenacitat, la serietat, l’efectivitat i com no, la capacitat resolutiva, que la majoria dels
regidors governants fins ara no ha
mostrat posseir-les. Com a cap del
consistori, l’alcalde hauria de prendre

no quadrats.
Tot i valorar positivament l’augment del
percentatge pressupostari per a la regidoria de Benestar Social, creiem que el
poble de Súria ha de conèixer el que per
nosaltres significa una decisió equivocada, que no compartim: una partida d’inversions superior a 100.000 € que es podria haver dedicat a la construcció de la
nova i necessària biblioteca als terrenys
municipals per als quals ja hi ha elaborat
un projecte, passen a ser destinats a entrar a la subhasta d’un edifici que caldrà
enderrocar i desembrossar abans de poder-hi plantejar alguna acció.
En definitiva, doncs, s’esvaeix qualse-

vol possibilitat de que l’equip de govern
afrontés durant aquesta legislatura algun
dels grans reptes que Súria té per endavant. Tot i això, des del nostre grup, ens
mostrem disposats a col·laborar aquest
any vinent en tot allò que sigui necessari
per tal d’impulsar millores al nostre municipi.
I per acabar, volem aprofitar l’ocasió per
felicitar l’Alcalde, Tinents d’alcalde, secretari i arquitecte pel sobreseïment de la
demanda en què estaven imputats.
El Grup Municipal Socialista us desitgem unes Bones Festes de Nadal, i feliç
any nou!
GRUP MUNICIPAL DEL PSC

les mesures oportunes per tal d’aconseguir tenir un equip de govern més
compensat i efectiu.
El GIIS, partidaris d’uns pressupostos
participatius on polítics i ciutadans
puguin aportar les millors idees, va
proposar incorporar al Pressupost pel
2014, una negociació amb Iberpotash,
amb l’objectiu d’aconseguir:
▶ La priorització de la contractació de
personal local.
▶ L’obtenció d’ingressos econòmics
que es destinarien un 50% a incrementar les subvencions a les entitats i
un 50% a la millora dels barris.

▶ La col·laboració al més alt nivell
d’Iberpotash al Pla de Desenvolupament Local.
El resultat; paraules, res concret, tot
deixat a l’arbitri de l’atzar insinuant
un obscuriment sospitós.
Un cop més el GIIS ha proposat -fidels a la nostra promesa electoralidees i solucions en benefici dels suriencs i surienques, que no han estat
escoltades ni tingudes en compte per
l’equip governant.
Aprofitem per desitjar-vos unes molt
Bones Festes de Nadal!

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

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