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L’urbanisme, eina bàsica per
a la millora de l’entorn urbà
Obres i nous equipaments
per al lleure,
el benestar i la cohesió
Octubre 2014
LA TORRE

ACTUAR PER RESOLDRE LES NECESSITATS ACTUALS I AVANÇAR-SE AL FUTUR

Les obres i el planejament urbanístic preparen
Súria per als reptes bàsics dels propers anys
La política urbanística
és una eina bàsica per
a la competitivitat i el
benestar social, dos
objectius irrenunciables
malgrat les dificultats
que es plantegen en
les situacions de crisi
Una de les principals tasques de les
administracions locals consisteix en
impulsar obres i infraestructures
per millorar la mobilitat urbana,
garantir el bon funcionament dels
serveis essencials, donar resposta a
les noves necessitats de la ciutadania i vetllar per la bona conservació
de l’espai públic. En molts casos, el
desenvolupament d’aquests projectes requereix el suport econòmic
d’institucions superiors com la Generalitat o la Diputació.
En uns temps de restriccions pressupostàries generalitzades com els
actuals, les administracions locals
tenen el repte de portar a terme
aquestes obres amb menys recursos, la qual cosa obliga a seleccionar
acuradament els projectes i valorar
en profunditat els beneficis socials
de la seva implementació.
En aquest difícil escenari s’ha desenvolupat l’activitat de l’àrea
d’Urbanisme de l’Ajuntament durant l’actual mandat municipal.
Han continuat les actuacions per al
desenvolupament del Pla de Barris
al Poble Vell i han estat impulsades
obres de millora gràcies al Pla Xarxa
de la Diputació de Barcelona, que
en la seva darrera convocatòria va
aprovar una aportació total d’uns

Un dels nous miradors construïts amb l’ampliació de la vorera de Cal Trist
L’accés al barri ha millorat gràcies a les obres, que han estat finançades pel Pla Xarxa

622.000 euros per a diferents projectes urbanístics de la vila.

Pla Xarxa i Pla de Barris. Fins

ara, les obres del pla Xarxa de la
Diputació han permès repavimentar un tram de vorera dels carrers
Salvador Vancell i González Solesio (pressupost de 81.488,44 euros),
ampliar la vorera i millorar l’accés
al barri de Cal Trist (pressupost
de 111.162,70 euros) i augmentar
la dotació d’equipaments i el manteniment exterior del parc municipal Macary i Viader (pressupost de
99.123,20 euros).
El president de la Diputació, Salvador Esteve, va visitar les millores
fetes al centre urbà i al parc Macary
i Viader el 13 de juny, acompanyat
per l’alcalde Josep Maria Canudas,
altres membres de la corporació i
diferents autoritats. Esteve va reconèixer el “sobreesforç” que fan les
administracions locals en l’actual
situació de crisi, i va afegir que cal
mantenir aquesta línia per avançar
cap a “un país de primera fila”.
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La darrera de les obres incloses al
pla Xarxa serà la urbanització del
carrer Sant Antoni Maria Claret
(pressupost de 330.487,30 euros),
que es farà en els propers mesos.
A més de millorar la mobilitat urbana, aquesta actuació farà possible
la instal·lació de noves xarxes de sanejament, aigua potable, telecomunicacions i millora de l’enllumenat
públic amb criteris d’estalvi energètic. Es preveu que aquestes obres
comencin durant el primer trimestre de 2015 i tinguin una durada
aproximada de tres mesos.
Pel que fa al Pla de Barris, iniciat en
el mandat anterior, en aquests últims tres anys ha estat centrat en la
millora de la carretera de Sant Salvador, la segona fase de les obres
del carrer Sant Sebastià i el desenvolupament del projecte de l’illa de
Sant Jaume. Després de l’enderrocament de les finques centrals de
l’illa, que va tenir lloc el 2012, s’han
portat a terme gestions per completar aquesta actuació amb els edificis
situats als dos extrems.

Com a conseqüència d’aquestes
gestions, en els propers mesos serà
realitat la desaparició total dels edificis que ocupaven tota l’illa de Sant
Jaume, fet que permetrà desenvolupar finalment aquest projecte tan
necessari per al barri. El primer
dels dos enderrocaments previstos
tindrà lloc durant el mes d’octubre
i afectarà l’edifici que es troba a la
part baixa de l’illa, entre els carrers
Sant Jaume i Sant Sebastià.

Manteniment i millora. Altres

obres fetes durant l’actual mandat
han estat centrades en la millora
d’equipaments, infraestructures bàsiques o de la mobilitat. En el primer apartat s’inclou la reparació de
la coberta de l’edifici que acull l’Escola Municipal de Formació Adults
i altres serveis i entitats, per eliminar les filtracions d’aigua. Enguany
també ha estat instal·lat un nou espai lúdic i de salut al barri de Salipota, el segon de Súria després del
que ja funciona al barri de Joncarets.
El juliol passat es van portar a terme

actuacions de millora al clavegueram, amb l’habilitació de nous pous
de registre, la substitució de tapes i
la neteja d’alguns trams de la xarxa.
Pel que fa a la millora de la mobilitat, el 2013 va ser substituït l’antic
enrajolat de la cruïlla de l’avinguda
de l’Ajuntament i el carrer Diputació, que es trobava en un important
estat de deteriorament, per un paviment de formigó.
Més recentment, ha estat reordenat
l’enllaç entre la carretera de Castelladral i l’avinguda de la Generalitat, que dóna accés a una part important del barri de Bellavista i a la
residència Bell Repòs, i s’ha asfaltat
el pas d’entrada de vehicles a l’esplanada de la Riera de Tordell.
En aquest apartat, cal destacar el
treball de la Brigada Municipal
d’Obres i Serveis en el manteniment
i la millora de l’espai públic, ja sigui amb la reparació o la reposició
d’instal·lacions i elements malmesos, el manteniment d’equipaments
i el recolzament a obres públiques,
entre d’altres actuacions.

El planejament és
una tasca bàsica
dels serveis tècnics
de l’àrea d’Urbanisme
El planejament és una de les
tasques més importants dels
serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme. En l’actual mandat
municipal s’ha fet un important esforç amb el planejament
relacionat amb els plans inversors de l’empresa minera Iberpotash, que tindran un impacte
cabdal en termes de creació de
llocs de treball, i amb el desenvolupament de diferents espais
de promoció industrial. També ha estat elaborat el catàleg
de béns protegits de la vila. El
treball dels serveis tècnics de
l’àrea d’Urbanisme és imprescindible en les fases d’estudi,
planificació, direcció tècnica i
supervisió de les obres, a més
del servei habitual de tramitació, atenció i assessorament per
a tota la ciutadania.

EDITORIAL

Súria i el futur polític del país
El moviment social que viu Catalunya per a
decidir el futur del país en llibertat també és
present a Súria. En les darreres setmanes hem
viscut la pujada emblemàtica de la bandera a
la Torre, l’assistència de molts suriencs i surienques a la V humana de la Diada a Barcelona, l’acord del Ple de l’Ajuntament donant
suport a la consulta del 9-N i el conseqüent
lliurament simbòlic al president de la Generalitat a Barcelona –per part de molts alcaldes
de Catalunya junts-, així com la concentració
de desacord per la suspensió de la llei pel TC,
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davant de la Casa de la Vila.
Projectar i viure la il·lusió d’una nova etapa
per al país des de l’àmbit local, ens impulsa
a seguir treballant en el dia a dia, a dissenyar
bé la qualitat i millora que volem per a la vila
–d’aquí tota la feina del pla Suriacció i l’obra
referenciada en aquest butlletí-, i a seguir el
Procés amb confiança, força i essència democràtica.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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Suriacció farà aquest més d’octubre els
actes per presentar el document final

El Casal de Joves va acollir la presentació del projecte d’associació empresarial
La idea va sorgir en els treballs desenvolupats durant la primera fase de Suriacció

La presentació pública del document final de Suriacció tindrà lloc
el dijous 30 d’octubre al Casal de
Joves, en un acte que començarà
a les 20.00 h. El document reunirà
prop d’un centenar de propostes i
estratègies per al desenvolupament
econòmic i social de la vila. L’acte
inclourà una taula rodona sota el
lema ‘Fem Vila!’.
En els dies previs a la presentació del pla d’acció tindran lloc les
següents activitats: xerrades del
conegut periodista Jaume Barberà (dimarts 21 d’octubre, 20.00 h) i
del coach i expert en motivació Xesco Espar, exjugador i entrenador
d’handbol (divendres 24 d’octubre,
20.00 h), i una jornada de visites a
diferents empreses surienques (dis-

sabte 18 d’octubre, matí). Les dues
xerrades també es faran al Casal de
Joves.
La jornada de visites a empreses de
la vila es portarà a terme en grups
reduïts. Es tracta d’una activitat
que s’adreça inicialment a les persones que han participat en el procés
d’elaboració de Suriacció, atesa la
necessitat de limitar l’assistència de
participants. Després de les visites,
el mateix dia es farà un dinar obert
a tothom, amb inscripcions prèvies.
La presentació del pla d’acció culmina un treball d’elaboració que
ha comptat amb la participació de
més de 150 persones de diferents
àmbits. El pla d’acció es podrà consultar i descarregar des del web de
Suriacció (www.suriaccio.cat).

El projecte de crear
una associació
empresarial atreu més
de cinquanta persones
al Casal de Joves
El Casal de Joves va acollir el 6
de juny la presentació del projecte de creació d’una associació empresarial a Súria. Aquesta va ser una de les propostes
que havia obtingut més suport
en els espais de participació de
la primera fase de Suriacció.
L’acte va aplegar més d’una
cinquantena de persones. L’alcalde Josep Maria Canudas va
manifestar el suport de l’Ajuntament al projecte com a “punt
de trobada” de l’empresariat
de la vila. El regidor de Desenvolupament Local, Miquel
Caelles, també va considerar
“necessària” la creació de l’associació. En representació del
grup impulsor de la nova entitat, l’empresari surienc Valentí
Reguant va manifestar que una
associació permetrà donar més
visibilitat al teixit productiu,
promoure serveis comuns i fer
gestions davant de les administracions sobre temes d’interès.
També hi van participar els
presidents de Pimec Catalunya
Central, Esteve Pintó, i de l’Associació d’Empresaris de Cardona, Ramon Vilajosana.

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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TEMPS DE FESTES, TRADICIONS RENOVADES I REIVINDICACIÓ

Les tradicionals Tocades al davant de la Casa de la Vila van tornar a ser un dels actes destacats de la Festa Major
L’acte de renovació del pubillatge va estrenar un nou format al parc municipal Macary i Viader. A sota, encesa de la Flama del Canigó

Súria celebra la Festa Major amb animació,
seguint la línia de participació dels últims anys
La Festa Major va mantenir la línia el compromís amb Súria”.
actes centrals van ser la hissada de
de participació dels darrers anys, Altre dels actes festius celebrat en la senyera a la Torre i una concendestacant una vegada més l’assis- aquests darrers mesos va ser la Nit tració davant la Casa de la Vila per
tència al castell de focs d’artifici, el de Sant Joan. La Flama del Canigó lliurar als càrrecs municipals l’adconcert de tarda, les tocades al da- va tornar a ser portada des de Man- hesió de diferents entitats al Pacte
vant de la Casa de la Vila i l’especta- resa per esportistes suriencs.
del Bages pel Dret a Decidir.
cle ‘Senzillament Llach’. Més d’una
L’alcalde Josep Maria Canudas
trentena d’entitats i raons socials Onze de Setembre. La celebra- també va lliurar als convocants
van col·laborar en els actes del pro- ció de l’Onze de Setembre també va un document en què la majoria de
grama, organitzada per una comis- seguir la línia dels últims anys. Els membres de la corporació es comsió encapçalada pel regidor
prometen a donar suport a
de Festes, Àngel López.
la consulta del 9 de novemUna de les novetats va ser el
bre. D’altra banda, quatre
nou format de la proclamaautocars van portar més de
ció de la Pubilla, l’Hereu i
tres-centes persones a Barles Dames d’Honor, que va
celona per participar en la
tenir lloc al parc municipal
V de la Via Catalana.
Macary i Viader. La regidoAltres actes de la Diada van
ra de Cultura, Ana Pérez,
ser les Trobades de Puntaiva encoratjar els nous reres i de Plaques de Cava,
presentants del pubillatge
els escacs i la inauguració
Concentració de l’Onze de Setembre a la Casa de la Vila
local a “seguir mantenint
de l’exposició ‘Clavé al cor’.
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UN MOMENT DECISIU PER AL FUTUR DE CATALUNYA

El ple municipal aprova una moció de
suport a la consulta del 9 de novembre

L’Ajuntament promou
mesures per controlar
els gats de carrer

Vista parcial d’una de les casetes

L’alcalde Josep Maria Canudas llegeix el manifest de suport a la consulta
Més de dues-centes persones van participar en la concentració davant la Casa de la Vila

El ple municipal va aprovar el 24 de
setembre per 10 vots a favor (CiU,
aiS, ERC i GIIS) i 2 vots en contra
(PSC) una moció de suport a la consulta sobre el futur polític de Catalunya per al 9 de novembre. Segons
la moció, l’Ajuntament es compromet a facilitar “tots els recursos i
les eines necessàries” per fer possible la consulta i promoure’n la
participació “activa, cívica i pacífica”. Abans de l’aprovació, el ple va
desestimar per majoria una moció

alternativa presentada pel PSC.
D’aquesta manera, l’Ajuntament de
Súria s’afegia a la crida realitzada
per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) a
tot el món municipal per expressar
el seu recolzament a la consulta.
L’alcalde Josep Maria Canudas va
participar el 4 d’octubre a Barcelona en una trobada d’alcaldes a Barcelona per lliurar al president de la
Generalitat els acords de suport.

Aliments Súria va distribuir més d’un miler de lots
Aliments Súria va distribuir l’any
2013 més d’un miler de lots amb
productes alimentaris i de la llar per
atendre les necessitats de les persones més afectades per la crisi. Les
seves activitats són gestionardes
per Càritas Parroquial i per l’Associació de Voluntaris, amb la participació de l’àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament.
Més de 50.000 productes alimentaris i de la llar van ser recollits al
llarg de l’any passat per Aliments

Súria, dels quals el 84,83% van ser
distribuïts a persones necessitades.
La resta va romandre al magatzem
d’Aliments Súria, ubicat a l’antic
edifici del centre de salut.
D’altra banda, prop de seixanta infants en risc d’exclusió van participar durant el curs 2013-14 en les
activitats d’Infants Súria, que van
comptar amb el suport de persones voluntàries i la col·laboració de
la Societat Atlètica Súria (SAS) i el
Centre d’Esports Súria.
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L’Ajuntament ha portat a terme
mesures per evitar la proliferació
de gats de carrer i allunyar-los
de les vies urbanes. Uns vuitanta
gats han estat esterilitzats i s’han
instal·lat casetes en punts allunyats dels carrers per tal d’evitar-ne la dispersió i crear punts
controlats de concentració.

La Setmana Jove
de Súria arriba a
la cinquena edició
El Casal de Joves ha organitzat
aquest estiu la 5a Setmana Jove,
amb la col·laboració d’entitats i
voluntariat. El programa va incloure els Kampionats Esportius
Nocturns (KEN), la gimkana nocturna i la pista de fang, amb les
novetats d’un festival de música
electrònica i cinema a la fresca.

Uns 150 infants prenen
part en el programa de
lleure El Juliol tot ho vol
Uns 150 infants van participar en
el programa de lleure El Juliol tot
ho vol. La gestió va anar a càrrec
de la Societat Atlètica de Súria
(SAS), amb el patrocini de l’Ajuntament. En aquesta edició també
hi van col·laborar el Consell de la
Gent Gran, la Biblioteca Pública i
la Comunitat de Regants.

DEFENSA DEL DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DE SÚRIA I DE LA COMARCA

Accions de formació
i assessorament sobre
el mercat laboral

Xerrada sobre dona i mercat laboral

Les àrees de Desenvolupament
Local i Benestar Social han portat
a terme diferents accions d’assessorament i formació sobre cultura emprenedora i mercat laboral,
vinculades al Pla de Desenvolupament Local Suriacció i amb el
suport de la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones.
Prop d’una vintena de persones
van participar en dos seminaris
per donar eines per al desenvolupament dels propis projectes empresarials. Una altra xerrada va
analitzar les dificultats que planteja l’actual mercat de treball per
a les dones. En els propers mesos
es portaran a terme altres accions
formatives adreçades al col·lectiu
de dones de la vila.

Súria s’afegeix a la xarxa
‘Compartir Cotxe’ per
la mobilitat sostenible
Súria s’ha afegit a la xarxa ‘Compartir Cotxe’, una plataforma informàtica gratuïta present a seixanta-vuit països per facilitar la
trobada de persones que estiguin
interessades a compartir el vehicle privat per fer viatges regulars
o esporàdics. S’hi pot accedir a
través d’un bàner des de la pàgina
d’inici del web municipal (www.
suria.cat) o directament des de
l’adreça http://suria.compartir.org.

Vista general de les instal·lacions centrals de l’empresa Iberpotash a Súria
El sector miner s’ha convertit en el principal motor industrial de la comarca

Declaració de l’alcalde i els portaveus
municipals sobre el pla Phoenix
L’alcalde Josep Maria Canudas i els
portaveus de tots els grups municipals de la corporació (CiU, PSC,
GIIS, aiS i ERC) van fer pública el
passat 17 de juliol una declaració
conjunta davant les possibles conseqüències que una recent sentència del Tribunal Suprem podria tenir per al desenvolupament del pla
Phoenix d’Iberpotash.
L’empresa va advertir que aquesta
sentència podria fer replantejar els
terminis del pla, que preveu importants inversions i creació de llocs de
treball. La declaració inclou els següents punts:
1. Mostrar la seva preocupació per
les darreres notícies sobre la possible aturada de la segona fase del pla
Phoenix d’Iberpotash, després de
fer-se pública una recent sentència
del Tribunal Suprem en relació amb
el dipòsit salí del Cogulló (Sallent).
2. Reiterar que el problema dels impactes que genera qualsevol activitat minera s’ha de resoldre en base
als tres pilars del desenvolupament
sostenible: l’ambiental, l’econòmic
i el social, mantenint el just equili-
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bri entre els ecosistemes naturals i
l’activitat humana, i buscant les fórmules i els consensos necessaris per
no posar en perill la continuïtat de
l’empresa ni els llocs de treball.
3. Manifestar que el pla Phoenix
contempla una solució per a la progressiva desaparició dels dipòsits
salins i la creació de noves oportunitats de desenvolupament i ocupació, fent compatible l’activitat
humana, el medi natural i el creixement econòmic.
4. Remarcar que el pla Phoenix és
molt important per a Súria, la comarca del Bages i el conjunt de Catalunya per la nova ocupació i les
inversions previstes.
5. Recordar que el sector miner s’ha
convertit en el principal motor industrial del Bages, i que el pla Phoenix és actualment un dels projectes
empresarials més importants de
Catalunya.
6. Expressar la confiança de què
s’arribarà a un acord satisfactori per
a totes les parts, a partir del diàleg
entre les diferents administracions,
sectors socials i empresa.

INICIATIVES PER OFERIR MÉS QUALITAT DE VIDA I ENFORTIR LA COHESIÓ SOCIAL

Nou servei de préstec de material per
a persones amb mobilitat reduïda
L’Ajuntament
personals que
ha creat un sers’han de comvei de recollida
plir per tal de
i préstec tempoder sol·licitar
poral d’aparells
el préstec temi material tècporal d’aquests
nic de suport
recursos.
Les
per a persones
peticions hauque es trobin
ran de ser foren situació de
mulades en una
dependèninstància que es
cia. La gestió
pot demanar a
d’aquest servei,
les dependènanomenat Banc
cies de l’àrea
d’Ajuts Tècnics,
de Benestar Soés a càrrec de
cial de l’Ajunl’àrea de Betament (planta
nestar Social de
baixa de la Casa
Grua domèstica del Banc d’Ajuts
l’Ajuntament.
de la Vila) en
L’objectiu és recopilar aparells, ele- horari d’atenció al públic.
ments i altres instruments que ser- El Banc d’Ajuts Tècnics es proveirà
veixin per facilitar el moviment de d’aparells que hagin estat adquirits
les persones afectades (cadires de per l’Ajuntament o facilitats per alrodes, crosses, llits articulats, bara- tres institucions o entitats. També
nes, barres de subjecció, etc.) per tal s’atendran donacions de material en
d’ajudar-les a gaudir d’una millor bon estat, procedent d’usuaris que
qualitat de vida i facilitar la tasca de ja no els necessitin o de les seves
les persones que en tenen cura.
famílies. El servei és gratuït, però
El funcionament del Banc d’Ajuts caldrà pagar una fiança que serà
Tècnics està regulat per un regla- retornada quan es verifiqui que el
ment que estableix les condicions material cedit es troba en bon estat.

Comencen els programes de manteniment
i salut adreçats a la gent gran de la vila
L’àrea de Benestar Social ha posat en marxa una nova edició del
programa ‘Anem a moure’ns’,
adreçat a la gent gran amb sessions setmanals d’exercicis per reforçar-ne les capacitats físiques,
de coordinació i comunicacionals.
Com en anys anteriors, les activitats d’aquest programa tenen lloc
a l’edifici de l’antic Centre de Sa-

lut, amb entrada pel carrer Tarragona, número 15.
Aquest mes d’octubre també torna el programa ‘Espai lúdic i de
salut’, que es desenvolupa quinzenalment en aquest equipament,
instal·lat al barri de Joncarets. En
els darrers mesos també ha estat
instal·lat un altre espai lúdic i de
salut al barri de Salipota.
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Arrenca els projecte dels
horts socials i solidaris
al Pla de les Hortes

Visita als horts socials i solidaris

El projecte dels horts socials i solidaris s’ha posat en marxa al Pla
de les Hortes, en una iniciativa de
les àrees de Benestar Social, Desenvolupament Local i Medi Ambient de l’Ajuntament. La posada
en marxa ha tingut el suport de la
Brigada Municipal d’Obres i Serveis i la Comunitat de Regants.

El ple aprova els festius
comercials locals per a
aquest any 2014
Els diumenges 16 de novembre
i 14 de desembre d’enguany podran obrir els comerços de Súria,
segons un dictamen aprovat pel
ple després de consultar amb la
Unió de Botiguers. Aquests dos
festius coincideixen, respectivament, amb la Fira Medieval d’Oficisi i amb la Fira de Nadal.

L’Ajuntament s’adhereix
al servei de comunicació
de dades de domicili
L’Ajuntament s’ha adherit al servei per comunicar dades de domicili a diferents administracions.
Cal estar empadronat i tenir DNI
electrònic o certificat digital. D’altra banda, l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) ja disposa de terminal per al pagament, amb tarja,
de taxes a partir de 10 euros.

SUPORT AL TALENT JOVE I A LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI

L’Escola d’Adults amplia
l’oferta formativa amb
un curs especialitzat

Èxit del primer Tocats-Punt de Música,
amb vuit grups del Bages i Obeses

L’Escola Municipal de Formació
d’Adults ha incorporat a la seva
oferta formativa un curs de preparació a les proces d’accés als cicles formatius de grau superior.
Aquesta nova formació s’afegeix al
curs de preparació per al grau mitjà i a les matèries habituals del centre sobre alfabetització, llengua,
informàtica i perfeccionament dels
nivells de lectura i escriptura.

L’Ajuntament atorga
ajuts escolars per a
famílies desfavorides
L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament ha atorgat ajuts a famílies
desfavorides per a la compra de
llibres i material de text obligatori per al nou curs escolar. També
s’han atorgat ajuts de menjador
per a les famílies d’infants de 0 a 3
anys que hagin estat escolaritzats
en aquest 2014 a l’escola bressol
Petit Estel, procedent del fons de
prestació de la Diputació.

Participants en la primera edició de Tocats-Punt de Música, amb Obeses
Vuit grups joves del Bages van oferir la seva música a diferents punts del centre urbà

Vuit grups joves del Bages i el conegut conjunt osonenc Obeses van
participar a mitjans de maig en la
primera edició de Tocats-Punt de
Música, que va posar de manifest el
bon nivell dels joves intèrprets de la
comarca i la seva diversitat d’estils.
Tocats-Punt de Música va ser organitzat per les àrees de Cultura i
Joventut de l’Ajuntament i l’Escola

Municipal de Música, amb la col·
laboració de l’AMPA de l’Escola,
el Casal de la Dona i altres persones que hi van donar suport material i logístic. Les actuacions van
tenir lloc a diferents espais del centre urbà. Posteriorment, el concert
d’Obeses va servir per estrenar les
millores realitzades al parc municipal Macary i Viader.

Setmana dels Geoparcs Europeus

Nova Campanya d’Excavacions

Súria es va afegir a la Setmana de Geoparcs Europeus amb les presentacions d’una ruta a Coaner
(Sant Mateu de Bages) i d’una guia d’itineraris. La
Setmana també es va celebrar en els altres municipis del Geoparc de la Catalunya Central.

Nous elements medievals han estat descoberts a
les Guixeres en la 10a Campanya d’Excavacions
Arqueològiques, amb alumnes de l’institut MigMón. En la cloenda s’estrenà l’acces a la font del
Trali, obra del grup Els Jubilats de les Guixeres.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Votarem, i molt

El nou secretari general del PSOE, Pedro
Sánchez, va anar a la ‘Festa de la rosa’,
i ho va fer per dir-nos que aquells que
volem expressar-nos a les urnes som uns
“insensats”. També va repetir aquella
part del discurs de la festa que fa més
ràbia, quan els socialistes pretenen apropiar-se del paper de la immigració procedent de la resta d’Espanya en la construcció de Catalunya. Aquest discurs
provoca urticària, perquè si una cosa ha
fet bé el catalanisme ha estat reconèixer
i posar en valor la contribució de tots
aquells que han fet arrels a Catalunya
en la construcció del que avui és aquest
país.
Però ja se sap que on hi ha roses normalment hi han espines. No n’hi ha prou

amb posar un rostre nou al capdavant
d’un projecte si el discurs és vell i ranci.
Aquest país, ara, està llest per votar. I
molt. I a cada convocatòria, una manifestació, en vot secret i lliure, d’aquest nou
corrent que es respira amb gran civisme,
unitat i transversalitat.
Catalunya afronta el moment de major
transcendència històrica des de l’arribada de la democràcia, i està llesta per
votar.
I és per això que CiU a l’ajuntament de
Súria està plenament compromesa amb
aquest procés. Formem part de l’Associació de Municipis per la Independència arran d’una moció que va presentar
l’equip de Govern i que va rebre la indiferència o el rebuig, segons el partit, dels

grups de l’oposició.
Ens hem compromès personalment a
donar ple suport a la Convocatòria de
la Consulta així com a cooperar amb les
nostres institucions per fer-la possible.
A l’últim Ple vam aprovar una moció de
recolzament a la Llei de Consultes i a la
Convocatòria del 9N.
Així doncs, el Grup Municipal de Convergència i Unió de Súria treballem cada
dia per a la gestió del nostre Ajuntament.
Proposant i mirant de donar solucions
als problemes dels nostres ciutadans
sense oblidar que formem part d’un País
que vol prendre les seves pròpies decisions.

decidir i manifestar la seva opinió al
respecte de qualsevol tema. L’Ajuntament de Súria, igual que una gran
part de la societat civil catalana,
d’aquesta manera, contribueix a fer
“política de país”.
A nivell local hi ha un paral·lelisme
a aquesta situació general de Catalunya. A Súria, des de fa més d’un
any, estem treballant per dissenyar
el futur de la nostra vila a partir d’un
procés participatiu obert a tothom qui
ha volgut prendre-hi part. Un procés
que té el suport de tots els grups mu-

nicipals i el compromís d’aquests per
a implementar-lo. Estem fent referència al Pla de Desenvolupament Local.
Doncs bé, aquest Pla serà presentat
el 30 d’octubre i, a partir d’aleshores,
caldrà treballar plegats per aconseguir que sigui un èxit.
Sens dubte que aquesta és una altra
manera de fer política de país, una
política que es basa en la participació,
que busca el consens i que té com a
únic objectiu aconseguir un millor futur.
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Política de país
Aquest mes de setembre ha estat un
mes històric; ho diem no tan sols per
la celebració del Tricentenari sinó,
també, per la gran mobilització ciutadana del dia 11 i per l’aprovació de
la llei de consultes per al proper 9 de
novembre.
L’aiS, igual que altres grups municipals, vam votar a favor que l’Ajuntament de Súria doni suport a la celebració de la consulta. No podia ser
d’altra manera, abans que qualsevol
altra cosa som demòcrates i, com a
tals, estem a favor que la gent pugui

9-N: ho tenim a tocar

Ara fa un any, en aquesta mateixa secció, ja
dèiem: “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 la
democràcia 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 i que expressi la seva opinió a les urnes.
El passat ja està escrit, però ara més que mai
volem ser protagonistes del nostre futur. “
Doncs bé, el 9-N ja el tenim a tocar, no ens
ho posaran fàcil però ara SÍ, més que mai, no
hem de defallir. A l’ajuntament de Súria, com
en 900 pobles més de Catalunya, també hem

aprovat una moció per donar recolzament a la
consulta del 9-N. Si seguim anant tots a una,
polítics i societat civil, com diu el President de
la Generalitat, “els agradi o no els agradi, el
poble català votarà aquesta consulta”.
També us volem informar que el grup municipal d’Esquerra, en reunió celebrada el passat 25 de setembre, va elegir en Jordi Sala i
Santcliments com a candidat per encapçalar
la llista d’Esquerra Republicana a les properes
eleccions municipals de 2015.
Parlant ja de la feina feta pel grup municipal
d’Esquerra, com cada estiu ha vingut carregat
d’activitats, tan de joventut com esportives.
Cal destacar que El Juliol tot ho vol, amb la
coordinació de la SAS, continua gaudint de
molta participació entre els més joves, i que
les activitats de la Setmana de la Joventut han
superat un any més totes les expectatives, tan
en acceptació com en nombre de participants.
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Referent a la Festa Major, aquest any la novetat més vistosa i ben valorada per tothom ha
estat la col·locació d’una gran carpa de 30 x 10
metres a la plaça de Sant Joan en previsió de
mal temps, i que també va servir per poder
gaudir millor del concert del diumenge a la
tarda. Altres novetats que també han gaudit
de molta participació van ser el ball de confeti per als mes petits i la sessió de zumba. La
valoració que fem és que ha estat una Festa
Major molt acceptable i amb molta participació en tots els actes.
Volem agrair a tots els col·laboradors la seva
aportació, així com a totes les entitats i particulars que han participat en els diferents actes
i molt especialment a la gent que forma part
de la Comissió de la Festa Major pel seu esforç
i la seva dedicació. Moltes gràcies a tots.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Política activa i projectes de futur
Després del període d’estiu, comença
un nou curs polític marcat per la proximitat de les eleccions municipals (maig
del 2015), en les quals els ciutadans
hauran de renovar la confiança en els
actuals dirigents o bé atorgar la majoria política a altres partits.
Des del PSC-Súria, celebrem que per
fi l’Ajuntament hagi estat capaç de desencallar l’estancament en la darrera
fase de la Llei de Barris al Barri de Sant
Jaume, que va iniciar i desenvolupar
l’anterior equip de govern encapçalat pel nostre partit. Així, sembla que
després de fer els enderrocs pertinents
i construir els murs de contenció que

Un nou curs

Després de les merescudes vacances,
s’inicia el nou curs; escolar, judicial...
sembla que s’hauria de començar amb
ganes renovades i esperit d’empenta,
però no sempre és així.
La vida torna a la normalitat, i amb ella
reapareixen les actuacions per part de
l’equip de govern, que creiem haurien
de modificar.
El GIIS des de l’oposició, és fidel als
seus principis i valors, col·laborant positivament amb el tripartit CIU-AISERC, però la resposta que ens donen no
és la desitjada ni la més beneficiosa per
Súria.

pertoquen, el carrer Sant Sebastià tornarà a estar obert al transit rodat després de 3 llargs anys en els quals els
principals perjudicats han estat els veïns de la zona.
Així, doncs, ens acostem al tram final
de la legislatura, i el nostre principal
propòsit és crear un programa que il·
lusioni i sigui capaç d’atraure a una
majoria surienca amb voluntat de donar-nos confiança. La nostra intenció
és que aquest sigui un projecte de tots
i per a tots, i és per això que ja estem
començant a treballar en els projectes
que Súria necessita durant els pròxims
4 anys, on la construcció de nous equi-

paments (com ara la nova biblioteca i
sala polivalent municipal) ha d’ocupar
un espai primordial després d’aquests
anys d’estancament de projectes.
Creiem en la necessitat de formar part
d’un projecte polític atractiu, un equip
de govern amb voluntat de fer política activa. La nostra principal tasca és
i sempre ha estat millorar el nostre
poble, volem deixar enrere la política
passiva que el tripartit de CiU, AiS i
ERC ha marcat durant tota la legislatura, volem que Súria torni a ser activa, participativa i critica amb els seus
governants.

L’equip de govern està immers en una
espècie de globus que va anant d’un
costat a l’altre segons d’on bufa el vent.
Les incidències que la vida administrativa comporta, es solucionen apagant
focs a cops de manta, o bé es deixa que
s’estengui l’incendi.
Des del GIIS, insistim en que es revisin
contractacions de subministraments
que estan obsoletes, però malgrat la
nostra perseverança per tal d’aconseguir disminuir les despeses de les arques, no se’ns escolta ni se’ns fa cas.
Els nostres governants tenen per actitud
l’“anar tirant”, amb tota la passivitat

que això implica. Actuant d’aquesta manera, esperant que tot es resolgui per sí
mateix, no s’arriba enlloc. Amb aquesta
actitud, mai podrem cobrar els diners
que per sentència se’ns atorga per les
obres del CAP. És normal deixar perdre
uns 300.000 euros que l’Ajuntament de
Súria té dret a cobrar? Ens sobren diners? O no es vetlla prou bé pel patrimoni municipal?
La coherència i el sentit comú són valors
sovint oblidats o ignorats, un exemple
n’és el nostre equip de govern.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

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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