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Suriacció analitza l’estat de la
vila amb una àmplia participació
Comença la segona fase
del Pla de
Desenvolupament Local
Maig 2014
LA TORRE

La segona fase del Pla de Desenvolupament
s’inicia amb un taller d’escenaris de futur
Prop de 150 persones
van participar en els
espais de diagnosi i
entrevistes de la primera
fase, que van donar
lloc a l’elaboració d’una
completa anàlisi sobre
la situació de la vila
La segona fase del Pla de Desenvolupament Local Suriacció va començar amb un taller d’escenaris
de futur que el passat 26 d’abril va
reunir prop d’una quarantena de
persones a l’escola Francesc Macià.
L’objectiu d’aquest taller era definir escenaris de futur per elaborar
un pla d’acció amb diferents línies
estratègiques per al desenvolupament econòmic i social de Súria en
el període 2014-24.
A començaments de març va ser
presentat públicament un document de diagnosi que analitza la
situació actual de la vila, així com
els seus punts forts i les necessitats
de millora. La presentació d’aquest
document va tancar la primera fase
de Suriació.
El document de diagnosi ocupa
prop de 300 pàgines. En la seva elaboració es van tenir en compte les
aportacions d’unes 150 persones de
diferents àmbits que havien participat en espais sectorials de diàleg
o que van ser entrevistades per
l’equip coordinador del projecte.
També es va fer un taller amb estudiants a l’institut Mig-Món.

Dibuix de Manel Ferrer per convidar els suriencs fora vila a participar-hi
El document de diagnosi del Pla de Desenvolupament Local ocupa prop de 300 pàgines

Un dels trets més destacables de la
primera fase va ser el gran interès
detectat entre les persones participants per tal d’aportar-hi idees i
propostes per al progrés de la vila.
Un dels espais de debat i reflexió es
va celebrar a Barcelona amb la participació de prop d’una vintena de
suriencs i surienques fora vila.

Radiografia de Súria. El docu-

ment també ofereix una completa
radiografia de l’estructura social
i econòmica de la vila a partir de
bases de dades estadístiques. Una
de les seves constatacions és que la
indústria es manté com a base econòmica de Súria, ja que hi aporta
el 44% del valor afegit brut (VAB),
per davant dels serveis (33,5%), la
construcció (21,6%) i l’agricultura
(0,9%), segons dades de l’any 2010.

LA TORRE

2

Maig 2014

Això representa un fet diferencial
de la vila en relació amb l’estructura
econòmica del Bages i del conjunt
de Catalunya, on els serveis són el
sector principal amb aportacions al
VAB que se situen, respectivament
en el 59,9% i el 68,8% sobre el total.
En el transcurs de l’acte de presentació, el regidor de Desenvolupament
Local, Medi Ambient i Participació, Miquel Caelles, va parlar sobre
l’elevat nivell de participació assolit
fins ara i el compromís de tots els
grups municipals per assumir les
recomanacions del futur pla d’acció,
com un full de ruta compartit “per
apropar-nos a la Súria que volem”.
Entre les principals fortaleses de
la vila, el document de diagnosi es
refereix als projectes inversors de
l’empresa Iberpotash, el dinamisme
associatiu i el potencial del patrimo-

ni cultural, natural i geològic.
Entre les mancances o necessitats de
millora, el document fa referència a
la manca d’oferta reglada en cicles
formatius, la insuficiència dels serveis de transports públics, les limitacions d’espai de la Biblioteca Pública i la falta d’una sala polivalent
per a usos cívics i culturals.
El Pla de Desenvolupament Local
és una iniciativa de l’Ajuntament,
amb la col·laboració de la Diputació
i l’assessorament tècnic de la fundació Cedricat (Solsona). Suriacció vol
afavorir el desenvolupament econòmic local, la creació de nova ocupació i el benestar col·lectiu, garantint
l’equilibri social i territorial, la sostenibilitat ambiental i la cooperació
dels agents públics i privats.
A la pàgina 4 d’aquesta edició de
La Torre, hi trobareu una taula amb
els principals punts forts i febles detectats, i agrupats per àrees temàtiques. Les persones interessades en
consultar el document poden descarregar-lo en format PDF des del
web de Suriacció (www.suriaccio.
cat). També és pot consultar en format paper a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de la Casa de la Vila
i a la Biblioteca Pública.

Consens per crear una associació empresarial
La constitució d’una associació empresarial ha de ser la primera proposta de Suriacció que es porti a
terme en els propers mesos. La necessitat de crear aquesta entitat ha
estat una de les idees que va aconseguir un consens més ampli en els
espais de diàleg de la primera fase
del Pla de Desenvolupament Local.

Davant d’aquesta àmplia coincidència, es va considerar necessari
impulsar-ne la constitució fins i tot
abans de tenir a punt el pla d’acció
de Suriacció, que s’elaborarà en els
propers mesos a partir de les aportacions de grups de discussió, entrevistes en profunditat i tallers de
propostes i escenaris de futur.

EDITORIAL

Reflexió, treball i compromís
Sovint he tingut l’oportunitat de referir-me a l’esperit participatiu com un dels trets més destacats
de la nostra vila. L’elaboració del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que en els propers mesos ens oferirà un full de ruta per als propers deu
anys, ens està donant un nou exemple d’aquest tarannà compromès que ens ha d’enorgullir com a
col·lectivitat i ens fa ser optimistes de cara al futur.
En aquest número de La Torre trobareu un resum
del document de diagnosi de Suriacció, que descriu la situació de la vila a partir de les opinions de
nombroses persones i amb un important suport estadístic. Suriacció ha comptat des del principi amb
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les aportacions de nombroses persones d’àmbits,
edats i realitats diverses, però que comparteixen
un mateix sentiment: l’estimació per Súria.
També és recent la celebració de les Caramelles,
que han estat una nova mostra de treball col·lectiu
per mantenir i renovar una tradició que ens identifica com a comunitat oberta, arrelada i participativa. Per això vull agrair de nou el treball de totes les
persones que des del voluntariat estan contribuint
a enfortir la cohesió social, a projectar la nostra
identitat cultural i a construir la Súria del futur.
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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BENESTAR SOCIAL I SANITAT

VIURE I TREBALLAR
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Cohesió social i proximitat que
facilita les relacions humanes

Manca d’alternatives laborals
i dependència de la mina

CAP nou, ben equipat
i amb bons professionals

Necessitat de dotar el CAP
amb més serveis especialitzats

Oferta de serveis de proximitat

Necessitat de millores en les
comunicacions viàries

Implicació social per ajudar
persones necessitades

Manca de pisos tutelats per a
gent gran i centre de dia públic

Teixit associatiu ric i fortament
implicat amb la vila

Serveis de transport públic
millorables

Persones prejubilades i jubilades
actives en iniciatives socials

Progressiu envelliment
de la població

INDÚSTRIA

EMPRESES I TREBALL
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Existència d’una gran empresa
com Iberpotash

Empresaris no organitzats
en cap associació local

Previsions de creació de llocs
de treball gràcies a Iberpotash

Dificultats de crèixer en sòl
industrial per la orografia

Professionals qualificats
i especialitzats

Poca diversificació
del sector industrial

Existència d’una sòlida cultura
industrial de base

Manca d’avantatges competitius
per atreure noves empreses

Poder adquisitiu més elevat que
en altres pobles de l’entorn

Insuficient vinculació
entre la mina i el poble

Projectes empresarials locals,
però de vegades poc coneguts

Desaparició del sector tèxtil

COMERÇ I TURISME

AGRICULTURA, RAMADERIA I PRODUCTES DE LA TERRA
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Important superfície
d’horta en regadiu

Explotacions agràries
poc diversificades

Fira Medieval d’Oficis com a
dinamitzadora del Poble Vell

Manca d’oferta de restauració
i serveis turístics al Poble Vell

Potencial de l’horta, la vinya,
les oliveres, la caça i la pesca

Salinització de
terrenys agrícoles

Comerç actiu en l’organització
de campanyes i activitats

Insuficient oferta d’allotjament
i de restauració per a grups

Distància òptima de Barcelona,
entesa com a mercat potencial

Escassa implantació de
l’agricultura ecològica

Potencial geològic per atreure
visitants a a través del Geoparc

Elevada competència
del comerç de Manresa

LOCALITZACIÓ DE NOVES EMPRESES

MEDI AMBIENT I PAISATGE
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Entorn natural diversificat
i de fàcil accés

Impacte mediambiental
i visual del runam salí

Esperit emprenedor
entre la gent jove

Poca disponibilitat de terreny
per a empreses grans i mitjanes

Productes autòctons com el
tomàquet i l’olivera de corbella

Deficient estat de neteja
del riu Cardener

Personal qualificat
i tradició industrial

Manca d’avantatges competitius
per atreure noves empreses

Possibilitat d’oferir activitats
de natura durant tot l’any

Manca de senyalització de
rutes per l’entorn natural

Situació geogràfica central
en el conjunt de Catalunya

Xarxa viària deficient en relació
amb altres municipis del Bages

JOVENTUT

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CAPITAL HUMÀ
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Centres d’ensenyament públics
i privats de qualitat

Manca d’oferta reglada
en cicles formatius

Elevada participació en entitats
i actes festius

Manca d’oferta de llocs
de treball qualificats

Bon nivell formatiu i
diversitat d’interessos

Preus elevats dels
habitatges de lloguer

Arrelament i sentit de
pertinença a la vila

Insuficient oferta d’oci
durant el cap de setmana

Previsions de noves necessitats Manca d’oferta complementària
a l’ensenyament reglat
formatives per a la mina
Existència de la càtedra de
mineria sostenible a Manresa

Equipaments buits en
determinades hores del dia

ENTITATS

CULTURA
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Esperit participatiu i dinàmic

Manca d’una sala polivalent
cèntrica i ben equipada

Gran diversitat
del teixit associatiu

Manca d’un equipament
comú per a les entitats

Ric patrimoni cultural,
històric i festiu

Biblioteca petita en relació
amb el nombre d’habitants

Capacitat d’aglutinar persones
d’orígens i interessos diversos

Falta de coordinació per evitar
la coincidència d’activitats

Sòlida tradició cultural i
àmplia oferta d’activitats

Necessitat de renovar les festes Esperit de col·laboració per
Poc coneixement del dinamisme
i potenciar-ne la difusió exterior desenvolupar projectes comuns social de Súria fora de la vila

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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CELEBRACIONS AMB ACTES ATRACTIUS PER A PERSONES DE TOTES LES EDATS

Les Caramelles de Súria han mantingut la línia ascendent dels darrers anys, tot i la incertesa de la meteorologia
La surienca Mercè Cardona, presidenta comarcal, va fer el pregó de Sant Sebastià. A sota, la Biblioteca va sortir al carrer per Sant Jordi

Les Caramelles segueixen creixent en qualitat
de les actuacions i nombre de participants
Les Caramelles han mantingut la l’Ajuntament, van ser la principal Jordi va convertir el centre urbà
brillantor dels últims anys, tot i la novetat de les festes de Nadal. La en una festa protagonitzada per la
incertesa de la meteorologia. Les Cavalcada de Reis i la rua del Car- cultura, amb l’afegit destacat de la
nou colles participants van elevar nestoltes han estat altres actes que presència de les Caramelles al proun cop més el llistó de qualitat i el en els darrers mesos han tornat a re- grama ‘Espai Terra’ de TV3.
nombre de participants. Enguany, validar el seu poder de convocatòuna de les novetats ha estat el pri- ria. D’altra banda, la diada de Sant Monument a Clavé. L’Ajuntamer concurs de cartells de la
ment ha impulsat la neteja i la
festa, guanyat per la dissenyarestauració del monument a
dora surienca Muntsa Codina.
Clavé amb motiu dels 125 anys
Les Caramelles han estat la
de La Llanterna, que se celecelebració més destacada
bren enguany. La veterana end’aquests primers mesos de
titat coral va presentar el llibre
2014. El programa de Sant
commemoratiu de l’aniversari
Sebastià va omplir bona part
dins del cicle ‘Per Sant Jordi,
del gener, amb la participació
llibres de casa’, que formava
destacada de dues surienques:
part del programa Súria Munila presidenta del Consell Cocipi Lector i que també va ofemarcal, Mercè Cardona, i la
rir les presentacions d’un llibre
cantant Beth Rodergas.
de Robert Rodergas i d’un conEls tallers Punt d’Art, organitte infantil publicat per l’emprezats per l’àrea de Cultura de
El monument a Clavé ha estat netejat i restaurat
sa Iberpotash.
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RECOLZAMENT A LA PRINCIPAL ACTIVITAT PRODUCTIVA DE LA VILA

L’Ajuntament demana
millores en la seguretat
de les carreteres

L’alcalde es va reunir a Súria amb la Plataforma Social de Suport a la Mineria
El ple considera que la defensa dels llocs de treball és compatible amb el medi ambient

El ple municipal aprova una moció
en suport de la mineria de potassa
Els grups municipals van aprovar
per unanimitat una moció de suport
a la plantilla, els sindicats i la direcció de l’empresa Iberpotash per tal
que una recent sentència sobre el
runam salí del Cogulló (Sallent) “no
suposi el cessament de l’activitat
empresarial”.
Segons la moció, la defensa dels
llocs de treball “no és incompatible
amb la defensa del medi ambient”,
i demana a Iberpotash que desen-

volupi plans per reduir els efectes
negatius derivats de l’activitat minera al Bages.
Els grups municipals també van
aprovar que l’Ajuntament doni
suport a la Plataforma Social de
Suport a la Mineria i a l’Activitat
Industrial a la Catalunya Central.
Representants d’aquesta agrupació
es van reunir amb l’alcalde Josep
Maria Canudas el passat 5 de març
a la Casa de la Vila.

Adhesió al Pacte del Bages pel Dret a
Decidir i oposició a la llei de reforma local
El ple municipal ordinari del passat febrer va aprovar per 9 vots
a favor (CiU, aiS, ERC i GIIS) i 3
vots en contra (PSC) una moció
d’adhesió al Pacte del Bages pel
Dret a Decidir.
En la moció també s’expressa el
suport de l’Ajuntament de Súria
a la Declaració de Sobirania del
Poble de Catalunya, aprovada
pel Parlament, i a la celebració
d’un referèndum sobre el futur

de Catalunya per al proper 9 de
novembre.
Durant la mateixa sessió es va
aprovar per unanimitat un dictamen per tal de tramitar un conflicte en defensa de l’autonomia
local i contra la reforma de les
administracions locals. promoguda pel govern central. Segons
la moció, aquesta reforma “vulnera clarament” l’autonomia dels
ajuntaments.
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El ple municipal ha demanat per
unanimitat a la Generalitat que
millori la seguretat a les carreteres d’enllaç amb Barcelona en els
punts amb més accidents, i que
s’alliberi el peatge de l’autopista
Manresa-Terrassa per a les persones residents al Bages. El ple també remarca que el Bages és l’única
comarca catalana que sense connexions competitives amb l’àrea
metropolitana.

Súria ja disposa de tres
desfibril·ladors contra
les aturades cardíaques
Súria compta des del passat mes
de febrer amb tres desfibril·ladors
per atendre els casos d’aturades
cardiorespiratòries que es puguin
produir en actes o espais públics.
Els aparells són al vehicle de la
Policia Local, al pavelló d’esports
i al camp de futbol. Representants
de diferents entitats van assistir a
una sessió sobre els nous desfibril·
ladors, convocada per l’àrea de
Sanitat de l’Ajuntament.

Rebuig dels grups
municipals a la nova
llei de l’avortament
El ple municipal ha demanat per
unanimitat la retirada de la nova
regulació de l’avortament, promoguda pel govern central, perquè
suposa un retrocés en els drets
de les dones, la seguretat jurídica
dels professionals sanitaris i l’accés al servei públic de salut. Els
grups també han aprovat per unanimitat una moció per demanar a
la Generalitat una nova distribució del Fons de Cooperació Local.

OBRES D’ARRANJAMENT D’ESPAIS PÚBLICS DE LA VILA

El programa ‘Treball als
Barris’ continua per al
Poble Vell i Sant Jaume

El centre urbà millora gràcies a la
repavimentació d’un tram de vorera

El programa ‘Treball als Barris’,
iniciat l’any passat, ha estat prorrogat per a aquest 2014 per tal de
seguir oferint accions d’acompanyament en la inserció o millora
laboral de persones residents als
barris del Poble Vell i Sant Jaume.
En aquesta segona part del programa, se’n reforçarà la difusió
perquè pugui arribar a més persones i es faran nous tallers, entrevistes personals i altres accions.

Formació per ampliar les
competències laborals
i la difusió empresarial
L’àrea de Desenvolupament Local
de l’Ajuntament ha portat a terme
diferents tallers monogràfics i gratuïts per a persones interessades
en buscar feina o actualitzar les
seves competències laborals, amb
la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). També
s’ha fet un seminari sobre l’ús de
les xarxes socials per potenciar les
activitats d’empreses, comerços i
persones emprenedores.

Nova edició de la
campanya per promoure
l’ús de les deixalleries
L’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament ha posat en marxa
la segona edició de la campanya
per promoure l’ús de les deixalleries, amb el suport de la Unió de
Botiguers i la Diputació. D’altra
banda, les escoles d’educació primària participen en la 4a edició
de Projectes Compartits, una iniciativa del Consorci del Bages per
a la Gestió de Residus i el Camp
d’Aprenentatge del Bages.

Imatge d’una part del carrer González Solesio, després de la repavimentació
L’actuació ha estat finançada íntegrament pel Pla Xarxa de la Diputació de Barcelona

La repavimentació d’un tram de Les obres han estat finançades ínvorera d’uns 275 metres entre els tegrament pel Pla Xarxa de Gocarrers Salvador Vancell i González verns Locals de la Diputació, amb
Solesio es va completar a finals de una aportació de 81.788,44 euros.
març, una setmana abans de l’aca- L’obra també ha permès substituir
bament previst. Les obres van pro- i modernitzar la canalització d’aivocar diferents alteracions de mobi- gua potable, fet que va obligar a fer
litat per a persones i vehicles, amb quatre talls de subministrament en
limitacions de pas pel centre urbà i diferents setmanes. També han estat
canvis de trànsit a l’entorn de la pla- instal·lades canalitzacions per a fuça de la Serradora.
turs serveis de telecomunicacions.
Les obres es van iniciar la segona
quinzena de febrer. Prèviament, Obres al parc Macary i Viader.
l’Ajuntament es va reunir amb el El Pla Xarxa també finança les obres
veïnat i el sector comercial de la de condicionament i millora del
zona per informar-los sobre les alte- parc municipal Macary i Viader,
racions previstes i demanar la seva que es van iniciar en la segona quincol·laboració per
zena del mes de
tal de minimitzar
febrer. L’objectiu
les molèsties.
de l’actuació és
Al llarg de la
adaptar el parc a
zona
afectada
les actuals necesper les obres es
sitats d’ús, així
va tallar un carcom millorar o
ril de circulació
instal·lar-hi nous
amb tanques de
equipaments
formigó i es va
com una pista de
donar pas alpàdel. El pressuternatiu regulat
post total és de
amb semàfors.
99.119,67 euros.
Inici de les obres de millora al parc
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LA SEGURETAT, UN ELEMENT IMPRESCINDIBLE PER A LA CONVIVÈNCIA

La Policia Local fa públiques les dades
sobre les seves actuacions de 2013

Un estudi diu que el
trànsit és el principal
focus de soroll a Súria

La Policia Local va realitzar 2.220
intervencions de caràcter general i
altres 1.421 actuacions relacionades
amb el trànsit durant l’any passat,
segons dades fetes públiques en el
ple municipal del passat 26 de març.
En el primer apartat, el nombre més
elevat d’intervencions va estar relacionat amb consultes amb la sala
de Mossos d’Esquadra (34,46%), requeriments d’altres cossos (18,74%),
casos de problemes entre veïns
(8,83%) i auxili a persones (6,76%).
Pel que fa a les intervencions relacionades amb el trànsit, els temes
més freqüents van ser els controls
de vehicles (38,21%), sancions per
infraccions del codi de circulació
(28,92%), comprovació de vehicles
abandonats (11,54%), proves d’alcoholèmia (7,53%) i auxili a conductors de vehicles avariats (4,57%).

El trànsit és el principal focus de
soroll a Súria, segons un estudi
de la Diputació de Barcelona. La
major part del municipi registra
uns nivells de soroll compresos
entre 55 i 69 decibels al llarg de
dia, equivalent a un impacte acústic moderat. A la nit, el nivell de
soroll baixa per sota dels 49 decibels. L’estudi va ser realitzat a partir d’un treball de camp al carrer
i a l’interior de cases particulars.

El Servei Local de
Teleassistència compta
amb 134 usuaris a Súria
El Servei Local de Teleassistència
té 134 usuaris a Súria, segons es
va informar en una xerrada sobre
aquest sistema de comunicació
permanent amb persones grans.
El nombre de persones usuàries
ha augmentat constantment des
que el Servei va ser implantat
l’any 2005 amb el suport de la Diputació. En la mateixa xerrada, la
Policia Local va oferir diferents recomanacions de seguretat.

Reconeixement a un agent.

L’agent de la Policia Local de Súria
Sergi Ferriz i Castaño va rebre una
felicitació individual en el transcurs
del Dia de les Esquadres de la Regió
Policial Central, celebrat a Berga el
passat 3 d’abril. L’any passat, l’agent
va rescatar una persona que s’estava
ofegant al riu Cardener.

Convenis per a la gestió d’emergències

La Brigada d’Obres i
Serveis instal·la noves
plaques de carrer

El conseller d’Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, i l’alcalde
Josep Maria Canudas van signar el
10 de gener a la Casa de la Vila els
convenis d’adhesió de l’Ajuntament
a la xarxa RESCAT i al pla SIPCAT
per millorar la gestió de situacions
d’emergència. La xarxa RESCAT i el
pla SIPCAT són dispositius que permeten una comunicació més ràpida
entre els efectius de seguretat d’àmbit nacional i local.

La Brigada Municipal d’Obres
i Serveis ha instal·lat més d’una
vintena de noves plaques de carrer al centre urbà i a diferents barris de la vila. Les noves plaques
identifiquen carrers de denominació recent, que encara no en tenien, o substitueixen d’altres que
estaven malmeses. D’aquesta manera, pràcticament s’ha completat
la instal·lació de plaques de carrer
a tot el nucli urbà.

Imatge de la visita del conseller d’Interior
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RECORDAR EL PASSAT PER PREPARAR UN FUTUR MILLOR

Bona resposta als actes
commemoratius del Dia
Mundial de la Poesia
Els actes del Dia Mundial de la Poesia van tenir una bona acceptació
amb la presentació d’un llibre de
Joan Vilamala, l’espectacle ‘Palabras de Miguel’ i una lectura de
poemes. L’organització va ser de
les àrees d’Educació i Cultura de
l’Ajuntament dins del programa
Súria Municipi Lector, amb la col·
laboració de la Biblioteca, l’Escola de Música, L’Esplai, el Foment
Cultural i l’institut Mig-Món.

L’Oficina de Turisme
i el Castell renoven
el distintiu de qualitat
L’Oficina de Turisme i el Centre
d’Interpretació del Castell han
renovat el distintiu de qualitat
turística SICTED, obtingut per
primera vegada l’any 2009. L’objectiu d’aquest reconeixement és
fomentar la implantació de pràctiques de qualitat a partir d’eines
d’anàlisi i autoavaluació. A les
comarques barcelonines, la seva
coordinació és a càrrec de la Diputació i la Cambra de Barcelona.

L’Escola de Música
celebra una nova edició
de la Setmana Cultura
L’Escola Municipal de Música va
celebrar una nova edició de la Setmana Cultural entre els dies 7 i 12
d’abril. El programa d’activitats
va oferir diferents sessions per a
l’alumnat, el concert ‘El Circ’, el
conte musical ‘L’ocell feliç’, un
passacarrer, un taller de batucada
per a estudiants de l’institut MigMón, una sessió de massatge de
so per als alumnes d’Ampans i
actuacions a Callús i a Navarcles.

Foto de grup de les persones participants en el viatge, a la maternitat d’Elna
La platja d’Argelers i el cementiri de Cotlliure van ser les altres etapes de la visita

Emotiu viatge a la Catalunya nord per
celebrar el Dia Internacional de la Dona
Unes 120 persones van participar
el passat 8 de març en un emotiu
viatge a Argelers, Cotlliure i Elna,
dins del programa d’actes del Dia
Internacional de la Dona. El viatge
també volia commemorar el 75è
aniversari del final de la guerra civil
i l’inici de l’exili republicà.
El guiatge va anar a càrrec de la
historiadora Assumpta Montellà.
A Argelers, on hi va haver un camp
de concentració al final de la guerra, i al cementiri de Cotlliure, on reposen les restes del poeta Antonio

Machado, es van fer ofrenes florals,
es van llegir textos i es va fer una
interpretació musical.
L’organització va anar a càrrec de
l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament,
amb la col·laboració del Consell
Comarcal, la Biblioteca, l’Escola
d’Adults, l’Escola de Música, el
Casal de la Dona, el PIAD del Bages, la Diputació i l’Institut Català
de les Dones. Altres actes van ser la
presentació d’un llibre de sor Lucía
Caram, la projecció d’una pel·lícula
i una sessió d’introducció al vòlei.

El llibre ‘Fàbriques de riu’ recorda la història
del sector tèxtil als pobles del Mig Cardener
Més d’un centenar de persones
va assistir a Súria a la presentació
del llibre ‘Fàbriques de riu’ sobre
el tèxtil del Mig Cardener, editat
pels ajuntaments de Callús, Navàs, Sant Mateu de Bages i Súria.
Els seus autors són Albert Fàbrega, Ester Llobet i Ramon Fons.
El llibre també s’ha presentat als
altres tres municipis i a Manresa.
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Presentació a la Casa de la Vila

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Ja no cal dir-ne res més

Fa uns dies el Tribunal Constitucional, presidit
per l’“imparcial” militant del Partit Popular, D.
Francisco Pérez de los Cobos, torna a fer gala de
la seva habilitat per desautoritzar la voluntat popular representada pel Parlament de Catalunya
i fa possible allò impossible; declarar inconstitucional un text sense valor jurídic. Resolucions
com aquestes, per lamentables i poc democràtiques, contribueixen a reforçar la internacionalització del procés sobiranista que viu Catalunya
i a esvair dubtes –en cas que n’hi hagi-. Penseu
que abans de la “constitucional” retallada del
nostre Estatut, les enquestes xifraven en un 15%
el nombre d’independentistes convençuts i, ara,
un 70% de la població catalana és favorable a la
celebració d’un referèndum per la independència. Potser, al final, haurem de fer el passadís als
membres del Tribunal Constitucional.
I mentre els uns defensem els nostres posicionaments explotant fins a límits impossibles el poder

de la paraula a la recerca de consensos, des de
l’Estat espanyol segueixen entestats en fer gala
de mitges veritats que -no ho oblidéssim- son la
pitjor de les mentides.
No fa massa dies, el portaveu de CiU al Senat,
Josep Lluís Cleries, durant una sessió de control
parlamentari, li va recordar a Rajoy aquell Estatut que pretenia ser un acord entre l’Estat espanyol i Catalunya. Un document que es va elaborar dins del marc constitucional, i que el Partit
Popular va començar a assetjar recollint firmes
en una campanya barroera que va fer que moltes
persones interpretessin que es tractava de vots
“contra los catalanes”.
Això si, a Rajoy no li van caure els anells quan va
afirmar amb tota contundència que es preocupa
pels catalans. I per demostra-ho, va recordar els
30.000 milions d’Euros que ha aportat a Catalunya a través del Fons de Liquiditat Autonòmic,
assumint que es tracta d’un crèdit “en unas con-

diciones muy ventajosas”. És a dir “cornuts i pagar el beure”.
El que no diu Rajoy és que, cada any, 16.000 milions d’euros marxen de Catalunya per no tornar.
Catalunya s’ofega i, com que no pot anar als mercats a buscar finançament, demana ajut a l’Estat
espanyol, que ens dóna l’equivalent a dos anys
de dèficit fiscal. Diners que, en bona part, son
fruit dels impostos dels propis catalans i que, a
través del FLA, ens tornen a canvi d’un “modest”
interès que farà que els últims 15 mesos haguem
pagat, en interessos, la quantitat de 1.450 milions
d’euros. O el que és el mateix, prop de 4 milions
d’euros al dia! Cal que ens imaginem el que podríem arribar a fer amb tots aquests diners destinant-los, per exemple, a polítiques socials?
Així és com ens ajuda el govern espanyol. Com
diria Bernd Schuster, “ja no cal dir-ne res més”.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

+ Coneixement + Compromís + Cooperació = + SÚRIA

En aquesta nota de premsa, l’alternativa in-

Un altre element que cal destacar és el com-

una intervenció activa i efectiva de la pobla-

dependent per a Súria vol destacar i agrair

promís, no només per part dels su-riencs i

ció.

la col·laboració i la participació de suriencs

les surienques (també els de “fora vila”) de

Tots aquests elements (coneixement, com-

i surienques en el Pla de Desenvolupament

diverses edats amb les seves aportacions.

promís i cooperació) són imprescindibles

Local, també conegut com a Suriacció. Estem

També és el compromís de tots els grups po-

per elaborar un projecte comú, perquè, així,

a punt d’acabar el disseny d’aquest pla que

lítics municipals en tirar endavant tot aquest

les polítiques actives que es puguin impul-

naixerà a partir de tot un procés participatiu

projecte, sigui quina sigui la composició dels

sar des de l’Administració podran ser més

que ha estat i és així de debò.

ajuntaments futurs.

eficaces. Un projecte comú que ens apropa a

Tot aquest procés ens ha permès l’adquisició

El tercer element de la suma, la que hi ha

tots una mica més, els polítics als ciutadans i

de més, en el sentit que tots hem compartit

al títol, és la cooperació. La cooperació en-

aquests als polítics i que, sens dubte, aquest

visions més o menys diverses d’una mateixa

tre tots els participants; la cooperació entre

apropament contribueix (i contribuirà) a la

realitat, i que volem sumar totes aquestes vi-

grups polítics i tècnics municipals. Ens hem

millora de la nostra població.

sions per traçar un camí que ens ha de portar

convertit en ciutadans actius perquè les de-

a la Súria del 2024.

cisions, les polítiques, han de comptar amb

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

millora de la pista de skate, i també
estem mirant la possibilitat d’instal·
lar un nou joc infantil per als més
petits i un circuit d’educació física
que, en el moment d’escriure aquestes línies, esperem que en pocs dies
ja estiguin instal·lats. Pel que fa a la
gestió de les pistes de pàdel i tennis,
aviat farem saber quan es podran
fer servir i la manera d’utilitzar les
pistes.
Pel que fa a l’àrea de Joventut, cal
dir que vàrem participar en la 13a
Trobada de la Cançó, que durant

un cap de setmana va reunir més
de 1.300 escoltes i uns 300 monitors
de la Catalunya Central. Tot i que la
climatologia no hi va acompanyar
gaire, la Trobada va ser tot un èxit.
Finalment, volem felicitar totes les
colles que van participar en les darreres Caramelles, doncs ni el mal
temps va poder impedir que ens
fessin gaudir amb les seves cançons
i els seus balls.
MOLTES FELICITATS.

Per fi

En aquests primers mesos de l’any
2014 s’han portat a terme les obres
de condicionament del parc municipal Macary i Viader. Després
d’haver demanat ajudes i subvencions els darrers anys, finalment
l’equip de govern va aconseguir del
Pla Xarxa de la Diputació el finançament per tirar endavant la millora
del parc municipal. Ja són visibles
les dues pistes de pàdel que s’hi han
instal·lat i les millores a la pista de
tennis, al camp de futbol i a la pista de bàsquet. Ens resta pendent la
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GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Caramelles i necessitats locals
Tot just hem passat Caramelles, i un cop
més la col·laboració i dinamització de
la vida cultural i social dels suriencs i
surienques ha permès que haguem pogut gaudir d’uns dies de celebració col·
lectiva. Podem sentir-nos orgullosos de
tenir un poble tan viu i participatiu.
Tot i això, des del PSC-Súria, reclamem
un paper més actiu per part del nostre
equip de govern. Aquest maig farà 3
anys de les darreres eleccions municipals, en les quals l’actual tripartit va
arribar al poder comprometent-se a millorar les infraestructures que el poble
necessita. Lamentem que no hagi estat
així.

Pels grans esdeveniments locals, Súria
necessita una sala polivalent de manera
urgent. El nostre partit ja duia al programa la construcció d’aquesta, o bé la
instal·lació d’una carpa com a solució
temporal. En una actitud de supèrbia,
l’actual govern va votar en contra d’una
moció socialista que demanava precisament això. Ara, de manera sorprenent,
presenten aquest projecte com a propi,
demostrant (un cop més) la incoherència i la nul·la planificació de les seves
accions.
Cal canviar això. Queda un any perquè
els suriencs puguem dir que volem un
govern municipal actiu; 12 mesos en els

que prometem col·laborar i en els que
farem una oposició constructiva.
Manquen pocs dies també per a les
eleccions europees, on tots i cada un de
nosaltres ens hi juguem molt. Cal dir a
Europa que no volem més retallades ni
més austeritat, i és per això que us encoratgem a votar per tal que el nostre
municipi es reivindiqui com un poble
progressista, social i d’esquerres, com
ara fa 5 anys.
Esperem que participeu i no us deixeu
emportar per la desafecció envers la
política, que no deixa de ser l’eina més
important per canviar la nostra societat.

qüestionables i afanys fracassats d’ésser totpoderós, la qüestió es complica
i la seva responsabilitat s’estén a tots
els seus administrats.
Des de sempre el GIIS ha cregut i ha
buscat l’equilibri entre la voluntat i la
forma de fer, oberts a idees positives,
al pluralisme, al respecte a la diversitat d’opinions i pensaments. El GIIS
continuarà volent preservar un espai
pels qui creiem encara en les llibertats reconegudes dins de la legalitat, i
conseqüentment, seguirem treballant
per tal que aquells qui actuen deixant

al marge la veritat, i cercant un aprofitament propi, deixin de fer-ho.
El GIIS és un partit transversal, amb
simpatitzants d’ideologies diverses
que busquen en comú la millora del
seu poble, sense tenir en compte idees polítiques ni directrius que ens
manen des de fora. Som gent propera
que treballa i acull tothom que es sent
partícip del nostre tarannà.
Tal i com va dir Schiller, “preserva la
llibertat al teu voltant, i mostra la teva
mateixa llibertat”.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Ètica i estètica
L’ètica i l’estètica estan relacionades
de moltes formes; en el fer de cada
dia de les persones, en la presa de
decisions i en l’execució de les seves
inquietuds i projectes. L’ètica com al
fonament racional dels sentiments i
l’estètica com a la manifestació externa d’aquests.
El que fem bé o malament, afecta
sempre la convivència, els principis
i el desenvolupament d’una comunicat. Així que quan les accions i omissions derivades d’aquestes provenen
d’un càrrec públic, amb principis

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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