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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. Suriacció ha estat impulsat per l’Ajuntament de Súria, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’assessorament tècnic de la
fundació Cedricat (Solsona).
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L’ESPAI PÚBLIC, UN BÉ COMÚ PER A PRESERVAR I MILLORAR

La Brigada d’Obres i
Serveis i la Policia Local
actuen per la llevantada

Retirada d’arbres caiguts per la pluja

La Brigada Municipal d’Obres i
Serveis i la Policia Local van fer
nombroses intervencions arran de
la llevantada dels dies 29 i 30 de
novembre a la vila. Els efectes de
la pluja i l’augment del cabal del
riu Cardener van provocar esllavissades, talls de carretera, caigudes d’arbres, entrada d’aigua
a soterranis i talls d’enllumenat
públic, sense que es registressin
danys personals per aquestes incidències. La Policia Local i la Brigada d’Obres van portar a terme
tasques de senyalització, retirada
de pedres i arbres caiguts i seguiment de l’evolució del cabal del
riu, a més de mantenir comunicació amb Mossos d’Esquadra,
Bombers i altres serveis per tal
de comunicar incidències en diferents punts de la vila.

Vista general de l’illa de Sant Jaume, després dels últims enderrocaments
L’actuació és un nou pas per portar a terme el projecte d’esponjament interior del barri

Els últims enderrocaments deixen
buida d’edificis l’illa de Sant Jaume
Els darrers dos edificis de l’illa de
Sant Jaume van ser enderrocats durant el passat mes d’octubre. Aquesta actuació permetrà desenvolupar
el projectat esponjament interior
del barri, dins de les actuacions del
Projecte Integral del Poble Vell-Sant
Jaume.
Les altres finques de l’illa van ser
enderrocades l’any 2012, i només
restaven els edificis situats als
extrems d’aquest espai. Al llarg
d’aquest temps, l’Ajuntament va
continuar les converses iniciades

amb els respectius propietaris per
tal de procedir a l’expropiació de les
finques, prèvia a l’enderrocament.
Els edificis es trobaven en un estat
de conservació molt precari.
El projecte executiu d’ordenació urbanística de l’illa de Sant Jaume, redactat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, va ser aprovat
per unanimitat en ple municipal. El
Projecte d’Intervenció Integral del
Poble Vell-Sant Jaume es va posar
en marxa l’any 2007, acollit al Pla de
Barris de la Generalitat.

Activitats participatives i de sensibilització en
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura ha ofert activitats
per promoure els desplaçaments
saludables. El símbol d’aquesta
edició ha estat l’Ecopeu, un autobús de cartró per animar els
infants a anar a peu a l’escola.
Una pedalada va recórrer el centre de la vila, i la plaça de Sant
Joan va acollir la festa de cloen-

da. La Setmana va ser organitzada
per les àrees de Medi Ambient i de
Via Pública i Seguretat Ciutadana
de l’Ajuntament, amb el suport del
Consell de la Gent Gran i dels centres d’ensenyament.
La Policia Local i el Servei Català de
Trànsit també han portat l’educació
viària als escolars, amb xerrades i la
presència del parc de trànsit a Súria.
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Sortida de la pedalada

GARANTIR UN CONSUM SOSTENIBLE AMB ESTALVI I EFICIÈNCIA

L’Ajuntament distribueix
prop d’una vintena
de compostadors

El regidor de Desenvolupament Local parla en un acte sobre consum elèctric
El PAES es proposa reduir les emissions de CO2 en un mínim del 20% per a l’any 2020

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
de Súria presenta els seus objectius
Una xerrada sobre estalvi energètic per a llars i comerços, celebrada
al saló de sessions de la Casa de la
Vila, va servir per exposar públicament els objectius del Pla d’Acció
per l’Energia Sostenible (PAES) de
Súria, que ha estat elaborat amb el
suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i la Diputació de Barcelona.
Una de les finalitats del PAES és la
reducció de les emissions de CO2 en
un mínim del 20% per a l’any 2020,
a través de mesures d’estalvi i mi-

llora de l’eficiència energètica. Les
persones participants en la xerrada van poder sol·licitar l’elaboració
d’auditories energètiques a les llars
o els establiments comercials.
En les setmanes anteriors a la celebració de l’esmentat acte, el PAES
va ser presentat als membres de la
corporació, als tècnics municipals i
al Consell de Medi Ambient. També han estat realitzades visites per
a l’avaluació energètica a la Casa de
la Vila i altres equipaments municipals i educatius.

L’Ajuntament ha iniciat la distribució d’uns vint compostadors
per aprofitar restes de cuina i
jardí entre les persones que s’hi
van inscriure prèviament. La iniciativa ha estat impulsada per la
Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener, amb la col·laboració
de l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament, el Consell de Medi
Ambient i la Diputació. La Mancomunitat també ha facilitat compostadors a les escoles de la vila.

L’Escola d’Adults amplia
la seva oferta formativa
en aquest curs 2014-15
L’Escola Municipal de Formació
d’Adults ha incorporat un curs de
preparació per a les proves d’accés als graus superiors dels cicles
formatius de formació professional (FP). Aquesta és la principal
novetat en l’oferta formativa del
centre, que també inclou altres
matèries per a adults i la cinquena
edició del curs de preparació per
a les provés d’accés als graus mitjans de FP. L’Escola té 123 alumnes matriculats en aquest curs.

La Setmana de la Gent Gran recupera la
memòria viva per a les noves generacions
Les activitats sobre memòria
viva, el benestar i la salut van
centrar la darrera edició de la
Setmana de la Gent Gran. El
programa d’actes va ser organitzat per l’àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament, amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona.
El primer acte va ser la presen-

tació del documental ‘Súria, com
éreu?’, resultat de prop d’un any
de treball conjunt del Consell de la
Gent Gran i del Consell dels Infants
amb l’objectiu de preservar testimonis de memòria viva i apropar-los a
les noves generacions. La direcció i
producció del documental va anar
a càrrec del surienc Daniel Enguix
i Nieto.
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Projecció del documental

xxxxxxx

CONSCIENCIACIÓ I COMPROMÍS PER A UNA SOCIETAT MÉS JUSTA

Alumnes suriencs són
jurat d’un premi amb
Súria Municipi Lector

Súria s’adhereix al Dia Internacional
contra la violència envers les dones

Alumnes de les escoles Francesc
Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac-Súria, juntament amb
pares i mares, participen com a
jurat en el 10è Premi de Literatura
Infantil i Juvenil Atrapallibres, en
una iniciativa que forma part del
programa Súria Municipi Lector.
Els alumnes de l’institut Mig-Món
també prenen part en el 19è Premi
de Literatura Protagonista Jove.

L’Escola de Música ha
començat el curs amb
més de 200 alumnes
L’Escola Municipal de Música va
iniciar el curs amb 148 alumnes en
programes de llarga durada i altres
95 alumnes en programes de curta
durada, en els quals hi participen
alumnes de les llars d’infants Petit
Estel i Fedac-Súria, l’escola Mare
de Déu de Montserrat, gent gran
de la vila i persones vinculades a
Ampans. L’Escola també ha començat el seu cicle de concerts.

Lectura del manifest del Dia Internacional contra la violència envers les dones
La Setmana contra la violència de gènere es va cloure el passat 29 de novembre

La Setmana contra la violència de
gènere es va cloure el passat 29 de
novembre amb un acte d’adhesió al
Dia Internacional contra la violència envers les dones, celebrat al pati
interior de la Casa de la vila. L’acte
va consistir en la lectura d’un manifest i actuacions musicals al voltant
del símbol d’un llaç solidari fet amb
espelmes.

El programa d’actes va ser organitzat per l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament, amb el suport de l’Escola
Municipal de Formació d’Adults,
l’Escola Municipal de Música, l’institut Mig-Món, el Casal de la Dona,
el Consell Comarcal, el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD),
la Diputació de Barcelona i l’Institut
Català de les Dones.

Projecte d’obres al centre urbà

La cooperació i la solidaritat seran dos dels eixos
del Consell dels Infants en aquest curs. El Consell va celebrar l’acte anual de renovació parcial,
amb la presència de l’alcalde Josep Maria Canudas i la regidora de Benestar Social, Carme Besa.

El diputat d’Infraestructures de la Diputació,
Marc Castells, va lliurar a l’alcalde el projecte
d’urbanització del carrer Sant Antoni M. Claret,
que donarà protagonisme als vianants. Les obres
seran finançades pel Pla Xarxa de la Diputació.

Foto: Diputació de Barcelona

Nou curs del Consell dels Infants
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Generositat i valentia

Quan el President de la Generalitat planteja que, arribats a aquest punt en el que ens
trobem després del 9-N, calen unes eleccions plebiscitàries que substitueixin el Referèndum que l’estat espanyol no ens permet
fer, vol dir exactament que cal una clara,
decidida i definitiva candidatura pel Sí a la
Independència.
Nosaltres (els del Sí) hem de treballar per tal
d’aconseguir els nostres objectius. Plantejar
candidatures separades amb programes
conjunts i compromís de constituir un govern de concentració, només perquè “potser aquest candidat no em fa el pes o perquè
aquests són els de les retallades...” resulta
de tan poca consistència que el que fa és que
es perdi el sentit últim del que tenim entre
mans. No es pot plantejar segons què, quan

algú ha estat donant suport als pressupostos de les anomenades “retallades”, que
també es podrien traduir com ofec o espoliació d’Espanya cap a Catalunya, només per
marcar una distància que res té a veure amb
la consecució de la Independència, sinó
amb un propòsit d’enfrontament cap a qui
pensa igual que tu en la qüestió nacional.
Va dir el President que cal una llista única
(que no unitària), que la pot encapçalar o
tancar ell mateix, que ha d’evidenciar una
clara aposta pel sí i que les qüestions ideològiques ja les dirimirem quan toqui i, com a
nou estat, disposem dels instruments necessaris per treballar contra l’atur, les desigualtats socials i la recuperació de polítiques
socials d’acord amb el nostre nivell de vida
i sistema impositiu propi.

Egoisme versus Bé Comú

Permeteu-nos començar aquest escrit
definint, per a evitar males interpretacions, els dos conceptes que es contraposen en el títol. Egoisme el definirem com
a l’excessiu amor per un mateix que fa
atendre únicament a l’interès propi, fins
i tot podent causar mal als altres. El bé
comú es basa en els valors més saludables de les relacions humanes – la confiança, la cooperació, l’estima vers l’altre,
la solidaritat i la voluntat de compartir
-els valors que, junts, ens fan millors i
més feliços.
Malgrat que tots estareu d’acord que

s’hauria de tenir en compte el bé comú
per davant de qualsevol personalisme,
sovint la realitat ens confirma el contrari i ens fa adonar que l’egoisme és
ben present. Des de l’aiS ens sap greu
que sigui així, però entenem que quasi totes les opcions poden ser vàlides i
defensables. Sobretot quan una decisió
d’aquesta mena es pren per una rivalitat
malentesa o per una competitivitat que
no porta enlloc i que acaba perjudicant
a tercers. I és aquesta actitud egoista la
que sempre acaba preguntant què pot
fer l’Ajuntament per mi.

Apostem per la joventut

No se li pot demanar més generositat ni més
valentia. La fita que tenim al davant no ens
permet desviar l’atenció cap a camins poc
clars, electoralistes o pretesament interessats, des de CiU estem segurs que en Mas
i en Junqueras arribaran a un acord. Ho sabem perquè el President mai ens ha fallat,
això no es pot deixar escapar. Les eleccions
anticipades només poden servir per dir sí o
no a la Independència. Les altres, ja les vam
fer al 2012 i no tornen a tocar fins a la tardor
del 2016. I, amb l’actual composició del Parlament ja podríem fer DUI’s, redactar propostes de Constitucions, construir estructures d’estat, etc. Si es fan plebiscitàries només
han de servir per substituir un Referèndum
que Espanya no ens permet dur a terme.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

És curiós, si més no, que, en un món
cada vegada més interconnectat per
mitjà de xarxes virtuals de tota mena,
a través de les quals no ens importa de
compartir qualsevol aspecte de la nostra
vida, ens entossudim (no tothom, sortosament) a fer que l’egoisme s’imposi
al bé comú. Ens cal molt per millorar
com a col·lectivitat, pensant sobretot en
els reptes que es plantegen fins a l’any
2024, i aquesta millora no serà possible
si com a individus no tenim la voluntat
de sumar.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Acaba l’any i amb ell els darrers

Per això volem dedicar el nostre

joventut.

mesos de legislatura, i com va

últim esforç de la legislatura a

Pel que fa a esports continuem do-

respondre el nostre regidor a una

l’elaboració d’un nou Pla Local de

nant suport a les iniciatives i acti-

pregunta que li van fer en una en-

Joventut, que és l’eina que ha de

vitats que realitzen les nostres en-

trevista sobre el que creia que era

permetre desenvolupar les acci-

titats, així com també continuem

el més important que tenia Súria,

ons adreçades a la joventut, on es

sense dubtar-ho va dir: “el més

vegin reflectides les seves necessi-

amb l’organització del Cros Esco-

important que tenim al poble és

tats i inquietuds, I que al mateix

el JOVENT, un jovent molt actiu,

temps serveixi de orientació als

compromès, responsable i amb

nous responsables alhora de pren-

idees i ganes de fer moltes coses”.

dre decisions sobre polítiques de
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lar, que enguany va reunir més de
600 participants.
Us desitgem un bon Nadal.
GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Pressupostos i oportunitats perdudes
Estem a les acaballes del 2014 i l’actual
equip de govern ja ha decidit quin serà
el pressupost pel proper any, en el que
els ciutadans podran decidir renovar-los
la confiança o donar suport a altres forces més actives i progressistes.
Els ajuntaments són l’administració que
els ciutadans senten com a més propera,
i és per això que la seva responsabilitat
és la de vetllar per ells. Des del PSC,
creiem que s’haurien d’abaixar aquells
impostos que afecten els sectors més
vulnerables de la població, però CiU,
AiS i ERC no creuen que s’hagi d’aplicar
aquest gir social i desestimen qualsevol
baixada tot i els molts arguments que
podríem esgrimir:

A dia d’avui, l’IPC és negatiu, i per lògica això hauria de significar una baixada
d’impostos als suriencs i surienques. A
més a més, cal remarcar que l’actual situació financera del nostre consistori és
d’una solvència clara: s’aproven pressupostos amb previsions de superàvit de
desenes de milers d’euros, la capacitat
d’endeutament és molt significativa
i l’any vinent s’amortitzarà el primer
préstec de proveïdors.
Amb això, veiem que la coalició conservadora que dirigeix el nostre municipi
prefereix acabar l’any amb superàvit en
lloc d’abaratir els costos que moltes famílies tenen.
Cal un canvi, i esperem que es faci reali-

Nous reptes per un futur incert
Partit:
Els valors continuen vigents i les persones som els instruments necessaris per
implementar los. El passat dia 23 de novembre en l’assemblea anual del GIIS es
va nomenar candidat a l’alcaldia en les
propers eleccions municipals al Pere Requena. En el mateix acte es va encarregar
al Santi Filló, la Natalia Flores i el Jaume
Riera la direcció del partit.
Pressupostos:
Hi hem donat suport per responsabilitat
i ara passats uns dies ens sentim enganyats. Dubtàvem de la compra de la
finca de Cal Pau, i vàrem demanar documentació. Se’ns va dir que tenia un cost

de 103.000 € quan el cost final que haurà
de pagar l’ajuntament serà de 392.953 €
(103.205 € compra, 215.550 € d’enderroc,
6.000 € despeses, i el 21% IVA).
Sorea:
Nou mesos després de reclamar insistentment el resultat de l’auditoria encarregada per la Diputació de Barcelona
se’ns fa arribar i es fan evidents les nostres sospites. Nomes s’ha analitzat l’exercici del 2012 i es constata entre d’altres
anomalies un baix rendiment hidràulic
de la xarxa, 70% (pèrdues de 177.513.000
litres d’aigua), amb la consegüent sobreexplotació de l’aqüífer de Súria. Compte d’explotació del exercici 2012 ajustat

tat el proper mes de maig.
Recentment ens hem assabentat que
l’Ajuntament té previsions d’adquirir
l’antic edifici de ‘Cal Pau’. Comprar-lo i
enderrocar-lo tindrà un cost final proper
als 400.000 €. Des del PSC lamentem que
l’equip de govern deixi escapar oportunitats que ens beneficiarien a tots, i és
que amb aquests diners es podrien començar a construir altres equipaments
que el nostre municipi necessita amb urgència, com són la nova biblioteca municipal i una nova sala polivalent.
Us desitgem que passeu unes bones
festes i tingueu una bona entrada d’any
nou!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

dóna un saldo positiu de 26.696 € que
s’han de retornar a l’Ajuntament. En el
que fa referència al clavegueram, Sorea
aplica un càrrec de 44.490 € en concepte
de ‘Valoracions econòmiques pendents’
que l’auditor diu que s’ha de verificar i
que podria ser que aquest import es tingués que reintegrar a l’Ajuntament.
El gruix de les explicacions de Sorea a
la reunió del dia 26 de novembre no ens
van convèncer, continuarem lluitant per
un contracte i un servei adequat al segle
XXI.
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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