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Quatre anys de reforçament
de serveis, diàleg i solidaritat

L’Ajuntament ha treballat
per la cohesió
Març 2015 social i el desenvolupament
LA TORRE

UN MANDAT MUNICIPAL QUE HA HAGUT DE FER FRONT A L’IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA

Consolidació de serveis i obertura al teixit
social per posar les bases del futur de Súria
Enguany s’acaba un
mandat en què s’ha
hagut de fer front a les
conseqüències de la
crisi. Dues prioritats de
l’Ajuntament han estat
consolidar els serveis i
garantir la cohesió social
Aquest mandat municipal ha coincidit en el temps amb l’etapa més
dura de la crisi econòmica. Les administracions locals han hagut de
donar respostes urgents a noves i
importants necessitats socials, garantint el nivell de prestacions tot i
el fort descens dels ingressos procedents d’altres administracions.
L’Ajuntament de Súria ha aplicat
mesures de contenció econòmica
que han permès mantenir l’estabilitat de la Hisenda municipal sense
haver d’eliminar cap servei essencial ni augmentar la pressió fiscal
a ciutadans i empreses. L’altra gran
prioritat de l’equip de govern ha estat assegurar la cohesió social de la
vila en aquests temps difícils.
Per tal d’assolir aquests objectius
en un entorn econòmic tan complicat ha estat necessari un esforç
important de totes les regidories i
del conjunt del personal municipal,
optimitzant recursos, aplicant nous
sistemes de funcionament i potenciant el treball en xarxa a partir d’una
col·laboració més intensa entre les
diferents àrees de l’Ajuntament.
L’esmentada reducció d’ingressos
ha limitat les possibilitats d’inversió directa per part de l’Ajuntament
i no ha permès desenvolupar grans
projectes d’equipaments culturals i

Recepció institucional al President de la Generalitat en la seva visita a Súria
Artur Mas va ser a la vila el gener de 2012 per presidir un acte sobre el pla Phoenix

socials. Malgrat això, el Pla Xarxa
de la Diputació de Barcelona ha fet
possible la realització d’importants
obres de millora a diferents vies públiques i equipaments de la vila.

Diàleg i participació. El diàleg,

la participació, la col·laboració amb
el teixit social i el suport al voluntariat han estat quatre eixos bàsics de
l’actual mandat. Un exemple n’ha
estat l’elaboració del Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que
defineix les accions més necessàries
per al progrés de la vila en els propers anys a partir de les aportacions
de nombroses persones de diferents
sectors econòmics i socials.
Suriacció ha comptat amb el suport
de tots els grups polítics de la corporació, que també van assumir el
compromís de treballar per implementar les seves recomanacions.
D’aquesta manera, les properes corporacions municipals disposaran
d’un full de ruta que haurà de ser
revisat i actualitzat per adaptar-lo
a les noves necessitats que puguin
sorgir en els propers anys.
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El document final de Suriacció inclou una vuitantena de propostes sobre territori, cultura, capital
humà, economia i equipaments,
entre d’altres temes. Una bona part
d’aquestes accions requeriran la
participació d’agents privats. Per
aquest motiu, en l’acte de presentació del document final es va parlar
sobre la necessitat de mantenir l’esperit participatiu per tal de desenvolupar-les.
La primera proposta de Suriacció
que es va portar a la pràctica va ser
la creació de l’Associació Empresarial de Súria. El document final es
pot consultar i descarregar des del
web www.suriaccio.cat. L’elaboració
del Pla de Desenvolupament Local
va tenir el suport de la Diputació.
Un altre dels temes destacats de l’actual mandat ha estat la tramitació
urbanística relacionada amb el pla
Phoenix de l’empresa minera ICL.
L’Ajuntament és plenament conscient de la importància que aquest
projecte empresarial tindrà per a la
vila en termes econòmics i laborals,
però la seva responsabilitat com

El ple municipal
ha donat un suport
majoritari al procés
pel dret a decidir

Acte de presentació del document final de Suriacció al Casal de Joves
Més de 150 persones van participar en l’elaboració del Pla de Desenvolupament Local

a administració pública ha d’estar
centrada en vetllar pel compliment
de la normativa en els temes que
són de competència municipal.
L’alcalde i els portaveus de tots els
grups municipals van fer públic el
juliol de l’any 2014 un comunicat
conjunt de suport a la mineria del
Bages i a la continuïtat del pla Phoenix com un dels projectes empresarials més importants de Catalunya.
A finals de 2013, el ple municipal
també va aprovar per unanimitat
una moció de recolzament al sector

miner. En aquesta moció també es
demanaven actuacions per reduir
l’impacte d’aquesta activitat sobre
el medi ambient.
El centenari del descobriment de la
potassa a Súria es va celebrar amb
diferents activitats organitzades per
l’Ajuntament i ICL. A principis de
l’any 2013, més de 1.500 persones
van visitar a Cal Balaguer del Porxo l’exposició ‘Potassa a Súria, 100
anys’, que després va viatjar al Museu Nacional de la Ciència i de la
Tècnica de Terrassa.

L’Ajuntament no ha estat aliè
al procés que viu Catalunya
per assolir nous nivells de sobirania. El ple municipal va
aprovar per majoria una moció
de suport al procés participatiu
del 9-N. L’alcalde i altres vuit
regidors van signar la denúncia dels càrrecs electes catalans
contra l’Estat espanyol per vulnerar “el dret del poble català
a decidir el seu futur polític”.
L’any 2013 es va aprovar per
majoria una moció de suport
a la sobirania fiscal, posteriorment recorreguda per la subdelegació del Govern central
a Barcelona. Finalment, els
tribunals van donar la raó a
l’Ajuntament i no van admetre el recurs. L’any 2014 també es va aprovar per majoria
l’adhesió al Pacte del Bages pel
Dret a Decidir.

EDITORIAL

Amb l’esforç de tothom
El butlletí La Torre que teniu a les mans fa balanç dels quatre anys d’aquest mandat municipal. Malgrat les dificultats econòmiques i el
finançament poc favorable que darrerament
pateixen les administracions, hem fet el possible per aconseguir petites fites. Hem treballat
en el Pla de Desenvolupament Local Suriacció,
en el qual la participació ciutadana ha estat el
motor del futur de Súria.
Per sobre de tot, hem prioritzat el benestar de
la gent, adequant-nos a les necessitats dels
més desfavorits. Hem impulsat la creació de
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l’Associació de Voluntaris amb la voluntat
que hagi estat un puntal en les tasques de col·
laboració amb aquells que ho necessiten.
El treball realitzat en aquest període és mèrit
de tots: de l’Ajuntament, però també de les
empreses i organitzacions, de les entitats i col·
lectius, i dels ciutadans i de les ciutadanes de
Súria. Us emplaço a sentir-vos partícips de tot
aquest balanç de feina feta, per la qual, com a
alcalde, us vull adreçar el meu agraïment.
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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HISENDA

Mesures de contenció i sostenibilitat
per garantir la qualitat dels serveis
Una de les prioritats
de l’actual equip de
govern ha estat sanejar, estabilitzar i consolidar la Hisenda
municipal a partir de
criteris de prudència,
contenció i sostenibilitat. L’entorn econòmic ha estat una
dificultat afegida per
l’impacte de la crisi i la caiguda de les
aportacions de l’Estat
i de la Generalitat.
Un altre factor que ha
El nivell de l’endeutament ha anat a la baixa
condicionat la gestió
L’Ajuntament ha aplicat sistemes d’eficiència interna
econòmica ha estat el
nou marc normatiu estatal, que im- blement, el que ha permès poder
posa més restriccions i controls.
pagar les factures dels proveïdors
Malgrat això, s’ha complert l’objec- en menys de 30 dies. També s’han
tiu d’assegurar la solvència econò- recuperat 1,4 M € de factures penmica de l’Ajuntament, la qualitat dents de pagament.
del serveis, el manteniment dels ▶ Disminució del deute viu: S’ha
espais urbans i dels equipaments disminuït el nivell d’endeutament a
municipals, i el reforçament de les llarg termini, o el que es el mateix
polítiques de suport a les persones l’endeutament bancari en 1,2 M €.
més desfavorides.
Això pot permetre pensar en la posPodent afirmar que a la finalització sibilitat de realitzar una inversió
d’aquest mandat, les finances muni- important, una gran obra.
cipals han estat sanejades i endre- ▶ Seguiment dels costos dels serçades, com a mostra es detallen les veis municipals: S’ha assumit la
principals accions que han permès gestió de les neteges municipals,
aquesta recuperació econòmica de s’ha treballat en la nova gestió de
l’Ajuntament:
l’escola de música, s’ha estudiat i
▶ Execució dels pressupostos: Els dissenyat la gestió de l’enllumenat...
dos darrers períodes pressupos- ▶ Increment de les subvencions retaris de 2013 i 2014 es va tancar el budes en un 30%: El treball i l’esforç
pressupost amb superàvit, un nivell realitzat per l’alcaldia ha permès ind’execució molt acurada i sense cap crementar les subvencions rebudes
factura fora de pressupost. Això no en l’anterior legislatura en més d’un
ha estat gens habitual a Súria, ja que 30%, s’han ingressat 2 M €.
en el passat la pràctica més corrent ▶ Congelació dels impostos i les
era tancar els pressupostos mitja- taxes municipals: En els darrers
nament bé, però amb una mitjana exercicis s’ha aplicat una política de
de 200.000 a 500.000 euros fora de congelació d’impostos i taxes mupressupost que s’havien d’incorpo- nicipals per evitar que augmenti la
rar al següent.
pressió fiscal.
▶ Normalització dels pagaments ▶ Nova valoració dels llocs de trea proveïdors: S’han amortitzat els ball: S’ha creat la plaça d’Intervenromanents negatius de tresoreria, ció, el que permet tenir un control
incrementant-los molt considera- més exhaustiu i detallat de l’àrea
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EN PRIMERA PERSONA
Acaba la legislatura i és hora de
fer balanç de la feina que l’àrea
d’Hisenda ha fet en aquests
quatre anys. Com ja prevèiem
i veníem explicant en la darrera
campanya electoral, érem conscients que la legislatura que
ara finalitza vindria marcada
per un context econòmic i financer desfavorable, que a ben
segur condicionaria la gestió
de grans inversions. Una altra
incògnita era conèixer l’estat
financer, a juny de 2011, en
què es trobava l’Ajuntament.
En aquest resum de legislatura
podeu comprovar que s’ha treballat molt i bé, i que la feina
realitzada en aquests darrers
quatre anys ha servit per fer
endreça, amb pulcritud i silenci com s’ha de fer quan hi ha
diners en joc. Ara, un cop finalitza la meva tasca en aquesta
regidoria, voldria agrair als
companys de l’equip de govern
el seu ajut i comprensió envers
l’àrea d’Hisenda, tothom té ganes de fer tasques i inversions
en la seva regidoria, però el
seu control en la despesa, la
seva imaginació i feina del dia
a dia ens porten a afirmar amb
rotunditat que el treball realitzat per tots els darrers 4 anys,
fa que deixem un Ajuntament
econòmicament parlant, en
moltíssima millor situació que
no pas el que vàrem rebre.
VALENTÍ SASTRE I DURIN
Regidor d’Hisenda

d’Hisenda.
Per finalitzar cal destacar que les
gestions fetes al llarg de tot el mandat per cobrar el deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament per les
obres del CAP, han fet possible que
l’administració catalana hagi inclòs
aquesta partida en els seus pressupostos per a enguany.

URBANISME
EN PRIMERA PERSONA
En aquests darrers anys hem
seguit patint les conseqüències
de la crisi i ens hem hagut de
reinventar també en aquest àmbit. No ha estat època de grans
construccions, però sí de petits
arranjaments: al centre urbà, als
barris i al parc municipal Macary i Viader, l’antic Casino. El
Pla de Barris ha seguit avançant
al Poble Vell i a Sant Jaume,
però l’obligació d’adaptar-nos
a les disponibilitats pressupostàries no ens ha permès
anar tan ràpid com voldríem.
En planejament, hem treballat
a fons en el desenvolupament
urbanístic vinculat al projecte
de creixement de la mina i hem
iniciat els treballs preliminars
del Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal, que Súria necessita. També espero poder tancar
aquest mandat anunciant una
operació de millora urbana al
centre de Súria, que serà beneficiosa per a tothom.
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Obres de millora en els equipaments
i espais dels barris i del centre urbà

Diferents espais públics i equipaments de
la vila han estat millorats al llarg de l’actual mandat a partir de
projectes que han estat elaborats pels serveis tècnics de l’àrea
d’Urbanisme.
Gràcies a les aportacions del pla Xarxa de la
Diputació, s’ha portat
a terme la repavimentació d’un tram de
Tram de vorera renovat a la travessia principal
vorera de 275 metres
Les millores han donat protagonisme a les persones
dels carrers Salvador
Vancell i González Solesio, l’ampli- regenerar aquest espai urbà, donar
ació de la connexió d’accés al barri més protagonisme als vianants i rede Cal Trist i la millora de l’entorn soldre les mancances d’aquesta imde Migmón, i la renovació d’equipa- portant via urbana.
ments i millores en el manteniment Durant l’actual mandat municipal
del parc municipal Macary i Viader. també han estat completades les
En el desenvolupament d’aquestes obres d’urbanització de la plaça
obres es va intentar reduir al màxim del barri de Fusteret i altres actules afectacions de mobilitat i les mo- acions de millora de camins rurals
lèsties al veïnat.
i equipaments com l’edifici escolar
Al llarg d’aquest any 2015 es desen- del carrer Ernest Solvay, que acull
voluparan les obres de millora del l’Escola Municipal de Formació
carrer Sant Antoni Maria Claret, d’Adults i també és utilitzat per altambé finançades pel pla Xarxa, per tres serveis i entitats.

El nou Catàleg de Béns Protegits
rep el suport unànim del ple

El Pla de Barris segueix avançant
al Poble Vell i a Sant Jaume

Una de les novetats d’aquest mandat ha estat
l’elaboració del Catàleg de Béns Protegits per garantir la protecció i conservació de prop d’un centenar d’immobles, béns singulars o de conjunt, i altres
elements que formen part del patrimoni de la vila.
Els béns inclosos són conjunts arquitectònics, masies,
edificis urbans, llocs històrics i espais arqueològics o
naturals, per als quals es preveuen diferents nivells
de protecció en funció del seu interès patrimonial. El
Catàleg de Béns Protegits entrarà en vigor després de
la seva aprovació definitiva per part de la Generalitat.
Tots els grups van donar suport a la seva aprovació
inicial en un ple municipal.

El Pla de Barris ha seguit endavant al ritme marcat per
les disponibilitats pressupostàries i les tramitacions
necessàries per al desenvolupament dels projectes previstos als barris del Poble Vell i de Sant Jaume. L’any
2012 es van acabar les obres de la carretera de Sant
Salvador, que han creat un nou espai verd amb bancs,
passos de vianants i recorreguts urbans a l’alçada del
carrer Campanar. També s’ha avançat en la tercera
fase de la urbanització dels carrers Sant Sebastià i Sant
Jaume, que inclou la creació d’un nou espai urbà a
l’illa de Sant Jaume per esponjar del barri. Els darrers
enderrocaments d’immobles en aquest sector es van
poder realitzar finalment en els darrers mesos.
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SERVEIS MUNICIPALS

L’Ajuntament posa les bases per a
la futura administració electrònica

L’Ajuntament de Súria ha posat les bases
per al desenvolupament de l’administració electrònica, que
en un futur permetrà
fer la major part dels
tràmits municipals a
travès d’internet. Des
de l’any 2013 també
s’està procedint a la
digitalització de tots
els expedients municipals, un pas necesLa Casa de la Vila, seu institucional i administrativa
sari per avançar cap a
La major part dels tràmits es podran fer a través d’internet
aquest objectiu.
L’Estat ha obligat les administraci- L’àrea d’Intervenció de l’Ajuntaons locals a congelar plantilles i a ment ha hagut de ser reforçada per
aplicar sistemes molt exigents de complir amb les noves normatives
control i supervisió de les despeses. estatals d’estabilitat pressupostària.
Això condiciona de forma impor- El passat gener també es va posar
tant la capacitat de maniobra dels en marxa el sistema de factura elecajuntaments, canviant estructures trònica per a proveïdors municipals
i procediments. Per aquest motiu, que hagin prestat serveis per un iml’Ajuntament ha hagut de començar port superior a 3.000 euros.
a demanar factures a les entitats de D’altra banda, el web municipal
la vila per les subvencions atorga- incorporarà enguany un portal de
des, tot i ser conscient de les dificul- transparència per donar complitats que això planteja per a la seva ment a les normatives europea, esgestió interna.
tatal i catalana sobre aquest tema.

EN PRIMERA PERSONA
Les noves exigències de la societat ens estan obligant a adaptar
la maquinària municipal cap a
nous paràmetres de modernitat, rigor, transparència i optimització de recursos. Reunir
els requisits que ens demanen
els nous marcs normatius a vegades es fa difícil, però ens cal
fer tot el possible per a assolirlos, atès que, al capdavall, són
una garantia per a la democràcia i per a la ciutadania. Hem
treballat per progressar cap a
aquests nous horitzons, posantnos tècnicament al dia, sense
renunciar a ésser i a actuar com
a una administració de proximitat, que és el valor que ha de
tenir l’administració local. La
comunicació i capacitat de resposta entre l’ajuntament i els
ciutadans, i en el sentit invers,
té una fluïdesa i eficiència òptimes. Sempre caldrà avançar
més, però crec que podem fer
un balanç de feina ben feta.
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

L’OAC es consolida com a servei
central d’informació i tràmits

Reforçament i diversificació
dels canals de comunicació

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) va ser creada a
finals de l’anterior mandat per reforçar el servei que
fins aquell moment donava l’antiga Oficina Municipal
d’Informació (OMI). En aquests darrers quatre anys,
l’OAC s’ha consolidat com a instància de primer nivell en l’atenció presencial o telefònica sobre gestions,
tràmits, suggeriments i consultes relacionades amb
l’Ajuntament. També és el punt central de recepció de
tots els missatges que hi arriben a través de l’adreça
electrònica general suria@suria.cat. Des de l’any 2013,
l’OAC disposa d’un terminal electrònic per facilitar
el pagament amb tarja de qualsevol taxa municipal a
partir d’una quantitat mínima de 10 euros.

En aquests darrers anys, l’Ajuntament ha reforçat els
seus canals de comunicació. Les principals novetats
han estat l’entrada a les xarxes socials i la creació de
webs especialitzades com Suriaturisme, Súria Medi
Ambient i Suriaocupació. Diferents serveis municipals
també disposen dels seus propis mitjans de comunicació a internet (vegeu-ne la relació a la pàgina 19). Ràdio Súria ha consolidat la seva programació gràcies al
treball del seu equip. El butlletí La Torre ha ampliat la
seva periodicitat fins a tres números anuals, però això
no n’ha fet pujar la despesa perquè la maquetació, que
anteriorment era a càrrec d’una empresa externa, ha
estat assumida pel servei de comunicació municipal.
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BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN
EN PRIMERA PERSONA
En aquest número de La Torre
teniu un resum de les accions
que s’ha portat a terme des de la
regidoria de Benestar Social en
uns anys que han estat difícils
per a nombroses persones i famílies de la nostra vila. Hem intentat donar la millor resposta a
totes aquestes problemàtiques
amb el treball professional de
l’equip humà de l’Ajuntament
i l’importantíssim suport que
hem rebut del voluntariat surienc. Una vegada més, Súria
ha mostrat un grau de compromís i col·laboració que ha
superat totes les expectatives.
Per això vull agrair el treball de
totes les persones que han fet
possible els diferents projectes
desplegats al llarg d’aquests
quatre anys des de l’àrea de Benestar Social. Encara hi ha molta feina per fer, però hem posat
les bases per seguir avançant
en solidaritat.
CARME BESA I BRAQUÉ
Regidora de Benestar Social,
Sanitat i Solidaritat

Les polítiques socials, una prioritat
bàsica per poder assegurar la cohesió

Una de les grans prioritats de l’actual equip
de govern ha estat el
reforçament de les
polítiques d’atenció
social per garantir la
cohesió social i minimitzar els efectes de la
crisi entre persones i
famílies desfavorides.
L’àrea de Benestar
Social ha mantingut
una col·laboració permanent amb Càritas
Presentació de l’espai lúdic i de salut de Salipota
Parroquial i ha donat
L’atenció a les persones grans, una responsabilitat social
suport al naixement i
consolidació de l’Associació de Vo- Un exemple d’aquesta feina transluntaris. Des de l’any 2012, aquesta versal és la col·laboració amb l’àrea
nova entitat aplega els esforços de de Desenvolupament Local per a la
persones i entitats de la vila a través posada en marxa del taller de cosde les seves dues línies de treball, tura, que enguany ha arribat a la
Aliments Súria i Infants Súria, que tercera edició.
es desenvolupen habitualment en Altres línies de treball de l’àrea de
instal·lacions municipals.
Benestar Social són l’assessorament
A més de col·laborar amb el vo- general en temes d’atenció social i
luntariat de la vila, la regidoria de el suport a les famílies per a l’escoBenestar Social ha treballat conjun- larització dels seus fills i filles amb
tament amb altres àrees munici- beques de menjador, ajuts per a la
pals per tal d’impulsar iniciatives compra de material escolar i altres
adreçades a diferents col·lectius. activitats de dinamització.

Sensibilització i informació en
temes de salut pública i consum

Activitats per al benestar i la
integració de les persones grans

La regidoria de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat
organitza habitualment xerrades, tallers i actes de sensibilització sobre temes de salut pública i consum, sovint en col·laboració amb la Generalitat, la Diputació o
entitats de la vila. A més de les activitats divulgatives
i de sensibilització que formen part dels programes
adreçats específicament a les dones o a la gent gran,
també s’han portat a terme xerrades obertes a tothom
sobre temes com la hipertensió, els productes financers o el mosquit tigre. D’altra banda, Súria compta
des del febrer de 2014 amb tres desfibril·ladors per
atendre casos d’aturades cardiorespiratòries que es
puguin produir en actes o espais públics.

El suport a la gent gran és una de les tasques destacades de l’àrea de Benestar Social. El Consell Municipal
de la Gent Gran ha treballat en la recuperació de la
memòria històrica i el diàleg intergeneracional. L’any
2013 es va publicar la segona edició de la Guia de la
Gent Gran. Per a les persones dependents, s’ha creat
un servei de recollida i préstec d’aparells i material de
suport. D’altra banda, Súria compta des de finals de
2014 amb un nou espai lúdic i de salut a Salipota, que
s’afegeix al que ja funcionava a Joncarets amb sessions
periòdiques d’exercicis. Entre les activitats ja consolidades que han continuat aquest mandat es troben la
Setmana de la Gent Gran i les sessions de mobilitat.
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MEDI AMBIENT

Eines i iniciatives per a la promoció
del reciclatge i la protecció de l’entorn

La creació del Consell
Municipal de Medi
Ambient i del mercat
de segona mà Suriatrastos han estat dues
de les iniciatives destacades de l’àrea de
Medi Ambient per
coordinar els esforços de les persones i
entitats que treballen
en aquest àmbit i per
estendre la sensibilització per la sostenibiInstal·lació d’un dels nous contenidors d’oli usat
litat, el reciclatge i la
La sostenibilitat requereix la participació de tothom
protecció de l’entorn.
L’Ajuntament també ha promogut de cuina a diferents barris.
nous serveis i eines per facilitar el Altres actuacions han estat la poreciclatge i minimitzar la generació sada en marxa d’una experiència
de residus. Enguany ha arribat a la d’horts socials i solidaris amb la
tercera edició la campanya per pro- col·laboració de les àrees de Medi
moure l’ús de les deixalleries fixa i Ambient, Desenvolupament Local
mòbil amb vals de descompte per i Benestar Social, i la distribució de
als establiments comercials, amb el compostadors domèstics. Enguany
suport de la Unió de Botiguers.
també s’ha duplicat la presència de
Des del 2012 s’ofereix un servei de la deixalleria mòbil.
recollida de residus de poda vegetal També ha estat reforçada la difusió
per complementar la tradicional re- d’informacions mediambientals a
collida de voluminosos. El 2013 van través del web Súria Medi Ambient
ser instal·lats contenidors d’oli usat (www.suriamediambient.cat).

EN PRIMERA PERSONA
Com a regidor de Medi Ambient vull aprofitar aquest espai per agrair la col·laboració
de totes les persones i entitats
que heu donat suport i us heu
implicat en el treball dut a
terme des d’aquesta àrea. En
primer lloc, agrair als tècnics
municipals i als de la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener la seva tasca diària,
sense la qual hagués estat molt
difícil d’afrontar els projectes
plantejats. En segon lloc, agrair
als suriencs i surienques que,
de manera individual o com
a representants d’entitats, han
aportat idees, suggeriments,
crítiques, per millorar la sostenibilitat ambiental de la nostra
vila. La feina feta és important,
però cal continuar en aquesta
línia de col·laboració i entesa
per millorar i aprofundir els
programes endegats.
MIQUEL CAELLES I CAMPÀ
Regidor de Desenvolupament
Local, Medi Ambient
i Participació

El PAES proposa actuacions per
reduir les emissions de CO2

Treball conjunt amb les escoles,
les entitats i els ciutadans

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), aprovat
pel ple municipal, proposa una vuitantena d’accions
per tal que les emissions de CO2 es redueixin l’any
2020 en més del 20% a la vila en relació amb el nivell
de 2005. Algunes d’aquestes accions ja s’han portat
a terme, com la implantació de mesures d’estalvi al
pavelló municipal d’esports, l’obtenció de certificats
d’eficiència energètica a la Casa de la Vila i al mateix
pavelló, i l’adhesió a la xarxa telemàtica ‘Compartir
Cotxe’ per afavorir una mobilitat més sostenible. El
PAES també preveu actuacions que afectarien altres
edificis i vehicles municipals, l’enllumenat públic o la
producció d’energia, entre d’altres àmbits.

La sensibilització mediambiental requereix un treball
conjunt entre les institucions i la societat civil. Al llarg
d’aquest mandat s’han posat en marxa accions que
han permès controlar els gats de carrer i allunyar-los
de les àrees urbanes amb la col·laboració d’amants
d’aquests animals, que n’han creat una associació.
L’àrea de Medi Ambient també dóna suport als centres d’ensenyament en el projecte Escoles Verdes. La
Setmana de la Mobilitat compta amb la participació de
l’àrea de Seguretat Ciutadana, les escoles i el Consell
Municipal de la Gent Gran. L’Ajuntament també ha
portat a terme iniciatives per al coneixement de l’entorn, com la retolació del camí de la riera d’Hortons.
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DESENVOLUPAMENT LOCAL
EN PRIMERA PERSONA
En aquesta etapa final de
l’actual legislatura, vull agrair
com a regidor de Desenvolupament Local als tècnics municipals tota la dedicació i l’esforç
que han esmerçat per donar
sortida als diversos reptes
que aquesta àrea té plantejats:
el desenvolupament comercial i industrial, el turisme,
l’ocupació... Temes molt amplis
que s’han hagut d’afrontar amb
un nombre de personal mínim.
Per això, el vostre esforç i dedicació tenen molt valor. També
vull agrair la participació ciutadana en el Pla de Desenvolupament Local (Suriacció) així com
la implicació de tots els grups
polítics municipals per tirar
endavant aquest projecte. Hem
treballat molt i bé, amb un únic
objectiu: millorar Súria. Ara
queda pendent un altre gran
repte: l’execució del Pla.
MIQUEL CAELLES I CAMPÀ
Regidor de Desenvolupament
Local, Medi Ambient
i Participació

Noves activitats i serveis per reforçar
les polítiques actives d’ocupació

En temps de crisi,
les polítiques actives
d’ocupació guanyen
protagonisme
amb
l’objectiu de donar
suport a les persones que busquen una
nova feina. L’àrea de
Desenvolupament
Local porta a terme
un treball constant
d’assessorament i informació per facilitar
la reincorporació laSeminari sobre les empreses i les xarxes socials
boral de persones en
La formació és bàsica per guanyar competitivitat
atur o, en el cas dels
treballadors en actiu, la millora de barris del Poble Vell i Sant Jaume
la situació professional.
per tal de millorar la seva situació
El Club de la Feina, ubicat a l’edi- laboral. Aquest programa forma
fici escolar del carrer Ernest Sol- part d’una iniciativa promoguda
vay, posa ordinadors a disposició pel Servei d’Ocupació de Catalunya
d’aquestes persones per consultar (SOC) a diferents municipis.
webs d’ofertes laborals o participar A més d’aquestes noves activitats
en activitats formatives que tenen i programes, l’àrea de Desenvolul’acompanyament de tècnics especi- pament Local gestiona un servei de
alitzats en inserció laboral.
borsa de treball i ofereix assessoraUna altra activitat destacada han ment especialitzat sobre recerca de
estat les dues edicions del progra- feina, perfils professionals i desenma ‘Treball als barris’, adreçat espe- volupament de projectes de les percíficament a persones residents als sones emprenedores.

Col·laboració amb les entitats
empresarials i comercials

La formació, eina bàsica per a
la millora del perfil professional

L’Ajuntament manté una col·laboració estreta amb
les entitats empresarials i comercials per tirar endavant accions de promoció i suport del teixit econòmic
de la vila. Un fet rellevant ha estat el suport tècnic i
logístic per fer possible el naixement de l’Associació
Empresarial de Súria. L’entitat va néixer arran del Pla
de Desenvolupament Local Suriacció, impulsat per
l’Ajuntament amb el suport de tots els grups polítics
municipals. A finals de 2014, l’esmentada col·laboració
es va refermar amb la signatura d’un conveni entre
l’Ajuntament i l’Associació Empresarial per promoure
la competitivitat, enfortir el teixit empresarial i millorar els polígons d’activitat econòmica.

La formació és un element bàsic per millorar el perfil professional i guanyar competitivitat en un mercat
laboral tan difícil com l’actual. L’àrea de Desenvolupament Local ha portat a terme tallers, seminaris i altres activitats formatives sobre temes com la cultura
emprenedora, l’autoocupació, internet i les xarxes socials, la recerca de feina, les competències laborals i la
difusió empresarial, entre d’altres temes. La majoria
de sessions han estat adreçades a col·lectius específics,
com les persones emprenedores, el món del comerç,
les dones o els joves, amb la col·laboració del Casal
de Joves, la Diputació, el SOC i el Centre d’Iniciatives
per l’Ocupació Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada.
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CULTURA I PATRIMONI

Dinamització cultural i accions per a
la recuperació del patrimoni surienc

La dinamització cultural i la recuperació
del patrimoni han estat dos objectius molt
destacats de l’àrea de
Cultura en l’actual
mandat
municipal.
També s’ha aprofundit en l’orientació
cultural de la Festa
de Sant Sebastià i s’ha
dinamitzat la diada de
Sant Jordi en el marc
del programa Súria
Acte participatiu durant la diada de Sant Jordi
Municipi Lector.
El programa Súria Municipi Lector ha promogut la lectura
En els darrers anys,
la zona de les Guixeres ha es- suport organitzatiu i logístic a les
tat l’escenari de la Campanya entitats de la vila per a la celebrad’Excavacions Arqueològiques, que ció d’actes culturals, participatius
ja ha arribat a la desena edició amb i de recuperació del patrimoni. En
la col·laboració de l’institut Mig- aquest àmbit, cal destacar la col·
Món i estudiosos locals. Aquests laboració amb les colles de Caratreballs han permès treure a la llum melles per a la celebració d’aquesta
importants troballes medievals que emblemàtica festa surienca.
confirmen el gran interès històric D’altra banda, en la darrera edició
d’aquest jaciment. També ha estat de la Festa Major es va posar en
rehabilitat el monument a Josep An- marxa un nou model d’acte per a
selm Clavé, un element emblemàtic la renovació del pubillatge surienc,
de l’espai públic surienc.
amb l’objectiu de donar un nou conL’Ajuntament ha seguit donant tingut a aquesta tradició.

EN PRIMERA PERSONA
Entenc la tasca de regidor/a com
un treball per a la col·lectivitat
que et permet aportar part del
teu bagatge professional i personal durant un temps de la
teva vida. Un temps intens i
absorbent, però alhora ple de
coneixences i satisfaccions.
Treballar en pro de la cultura
i de l’educació és reconfortant
quan hom té la convicció que
són els elements centrals per a
la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i els valors que ens
donen identitat com a poble. La
base de treball ha estat fomentar el treball en equip, aprofitar
les sinergies culturals i socials
de les entitats, posar en valor el
nostre patrimoni i reivindicar
l’art en totes les seves vessants.
El que hem fet no hauria estat
possible sense la complicitat de
persones i col·lectius que, molt
sovint de forma desinteressada, dediquen el seu temps i les
seves capacitats al bé comú.
ANA PÉREZ I HIDALGO
Regidora d’Educació i Cultura

Noves plataformes artístiques
adreçades a infants i joves

Promoció de la lectura, la
recerca i els autors suriencs

En l’actual mandat municipal, l’àrea de Cultura ha
volgut promoure noves plataformes artístiques per
als infants i als joves de la vila. L’any 2014 va tenir
lloc Tocats-Punt de Música, una convocatòria pensada
per donar a conèixer la música dels grups joves. La
seva creació va ser el resultat d’un treball conjunt de
les àrees de Cultura, Joventut i de l’Escola Municipal
de Música, amb el suport de diferents entitats i persones de la vila. Durant les vacances escolars de Nadal
dels anys 2013 i 2014 també es van portar a terme les
dues primeres edicions dels tallers Punt d’Art per a
infants i joves, amb la col·laboració de l’àrea de Joventut i d’artistes suriencs.

El programa Súria Municipi Lector és una important
línia de treball de l’àrea de Cultura. El seu objectiu és
promoure la lectura, sobretot entre els escolars, amb
la implicació directa dels centres d’ensenyament i de
la Biblioteca Pública. L’Ajuntament ha seguit donant
suport als autors locals i ha editat nous llibres de recerca i testimoni sobre fets rellevants del nostre passat. La Biblioteca ha seguit fent actes de dinamització
cultural i ha ampliat el seu horari al mes d’agost. Cal
Balaguer del Porxo ha mantingut la seva activitat com
a sala d’exposicions d’artistes plàstics i de divulgació
històrica. L’any 2013 es va fer una experiència inèdita
d’art al carrer amb obres de l’escultora Marta Solsona.
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EDUCACIÓ
EN PRIMERA PERSONA
Fruit del treball col·laboratiu,
hi ha hagut iniciatives amb un
impacte especial sobre les persones. Vull destacar la feina de
la comissió de Súria Municipi
Lector, sumant sensibilitats per
fomentar el gust per la lectura,
i de la comissió de Caramelles,
on després d’un procés de maduració hem entès que si ens
marquem objectius comuns
aportarem nous ingredients a
la nostra festa més singular. A
nivell educatiu se’ns plantegen
reptes preocupants que cal resoldre amb el treball conjunt
de totes les administracions.
L’oferta formativa dels cursos
d’accés, subvencionada
per
la Diputació i organitzada per
l’Ajuntament, és una bona
oportunitat per als joves que
no han acabat l’ESO, a més de
representar un nou pas endavant per respondre a les noves
necessitats educatives de la
nostra societat.
ANA PÉREZ I HIDALGO
Regidora d’Educació i Cultura

Compromís pel futur de l’Escola de
Música i la llar d’infants Petit Estel

Al llarg de l’actual
mandat
municipal,
l’àrea d’Educació ha
hagut de fer front a
l’impacte de la forta
caiguda del finançament procedent d’altres administracions
per als centres formatius de titularitat municipal, especialment
les escoles de música
i les escoles bressol.
Malgrat això, l’equip
Concert al Petit Auditori de l’Escola de Música
de govern va decidir
El centre ha començat a aplicar un nou model pedagògic
mantenir aquests dos
serveis públics per la seva funció sència en els actes públics celebrats
educativa, social i cultural.
a la vila i ha obert noves vies de col·
A partir del curs 2012-13, l’Escola laboració amb les entitats i altres
Municipal de Música va començar centres d’ensenyament.
a aplicar un nou model pedagògic L’equip de govern ha intentat que
basat en classes grupals i conjunts la caiguda del finançament extern
instrumentals, amb l’objectiu de tingui les mínimes repercussions
garantir la viabilitat econòmica del possibles per als alumnes i les seves
centre sense abaixar el llistó de qua- famílies. En el cas de l’escola bressol
litat. Per definir aquest nou model municipal Petit Estel, les taxes del
es va comptar amb la participació curs actual s’han mantingut sense
de tota la comunitat educativa.
canvis i s’han continuat atorgant els
En aquesta nova etapa, l’Escola de ajuts de menjador a través de l’àrea
Música ha incrementat la seva pre- de Benestar Social.

Súria tindrà un cicle formatiu
sobre excavacions i sondatges

L’Escola de Formació d’Adults
amplia la seva oferta educativa

Súria tindrà un cicle formatiu de grau mitjà sobre excavacions i sondatges miners, que es farà a l’institut
Mig-Mon el curs 2015-16 i serà l’únic d’aquest tipus
que s’impartirà a Catalunya. Aquesta important novetat s’ha pogut concretar gràcies a l’impuls del departament d’Ensenyament de la Generalitat i ICL, que
en els darrers mesos han estat treballant conjuntament
per analitzar les necessitats formatives de la principal
empresa surienca, amb el suport de l’Ajuntament.
D’aquesta manera, l’oferta educativa de la vila incorpora un tipus de formació professional dual que oferirà la possibilitat d’accedir a uns coneixements especialitzats i adaptats a les necessitats del mercat laboral.

L’oferta educativa de l’Escola Municipal de Formació
d’Adults s’ha ampliat amb un curs de preparació a les
proves d’accés al cicle superior de formació professional (FP). Aquesta nova formació s’afegeix al curs de
preparació al cicle mitjà de FP, que ja s’oferia des de
l’any 2010. Els dos cursos s’adrecen a persones que no
tinguin el graduat en ESO i estiguin interessades en
ampliar el seu perfil formatiu, acreditar la seva experiència laboral o reincorporar-se al sistema educatiu.
D’altra banda, l’Escola d’Adults manté la seva oferta
formativa tradicional d’alfabetització, lectura, escriptura, llengua i informàtica. Les instal·lacions del centre han estat objecte d’acondicionament i millores.
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TURISME

El turisme contribueix a la promoció i
la diversificació econòmica de la vila

La Fira Medieval
d’Oficis s’ha mantingut en aquests darrers anys com un gran
aparador turístic de
la vila, incorporant-hi
nous atractius i evitant les amenaces que
l’esclat de la crisi econòmica van suposar
per a la supervivència
de certàmens similars
en altres territoris.
Per
tal
d’aconseLa Fira Medieval d’Oficis atreu milers de visitants
guir-ho ha estat neEl patrimoni històric i geològic té un gran potencial
cessari canviar el model organitzatiu de la Fira, amb una tat a reduir l’horari d’obertura de
participació més àmplia del perso- l’Oficina de Turisme i la sala Cal Banal i els recursos tècnics de l’Ajun- laguer del Porxo. L’any 2014, l’Ofitament per poder abaixar costos cina de Turisme i el Centre d’Intersense reduir l’oferta d’activitats ni pretació del Castell van renovar el
el nivell de qualitat assolit pel cer- distintiu de qualitat SICTED.
tamen. Aquest canvi no ha signifi- Súria forma part de la Xarxa de Mucat un trencament amb la trajectòria nicipis Medievals i ha participat en
d’èxit que la Fira ha seguit des de iniciatives de promoció impulsades
les primeres edicions.
per l’Agència Catalana de Turisme,
L’Ajuntament manté la seva aposta la Diputació i la Cambra de Barcepel potencial turístic de la vila, però lona, destacant l’atractiu del Poble
la necessitat d’optimitzar els recur- Vell com a punt d’interès per al tusos dels serveis municipals ha por- risme familiar i de proximitat.

EN PRIMERA PERSONA
L’àrea de Turisme ha patit
transformacions que eren necessàries per tal d’adaptar-la a
la realitat. No tan sols l’àrea;
ens calia ser conscients del nostre potencial turístic i de quin
era el nostre posicionament
com a destinació turística. Vull
dir que ens ha tocat trepitjar de
peus a terra i acceptar que no
tenim prou potencial turístic
com per mantenir oberta una
Oficina de Turisme tota la setmana. Per tant, calia proposar
una nova oferta que estigués
més d’acord amb la demanda
turística. També ha calgut redimensionar econòmicament
la Fira Medieval d’Oficis. Crec
que, després d’un inici insuficient, hem aconseguit (entre
tots) dotar-la de qualitat i fer-la
atractiva, ajustant-la al màxim
a les possibilitats econòmiques
municipals.
MIQUEL CAELLES I CAMPÀ
Regidor de Desenvolupament
Local, Medi Ambient
i Participació

Difusió del patrimoni geològic
de Súria a través del Geoparc

Nous canals de promoció
turística a través d’internet

El patrimoni geològic de la vila ofereix un gran potencial turístic. Súria és membre fundador del Geoparc de
la Catalunya Central, que l’any 2012 es va incorporar a
la Xarxa Europea de Geoparcs, avalada per la Unesco.
Això obre noves perspectives de promoció a nivell
nacional i internacional, que hauran de ser explorades i desenvolupades en els propers anys. Gràcies al
Geoparc, Súria està donant a conèixer la riquesa de la
seva geologia, que té la falla del Migmón com a símbol principal. La vila forma part d’una de les rutes del
Geoparc, anomenada ‘El mar de la Catalunya Central’
(Súria-Santpedor-Calders-Moià). L’any passat també
es va estrenar un itinerari entre Súria i Coaner.

El desenvolupament d’internet i de les xarxes socials
ofereixen nous mitjans per a la promoció turística
d’un territori. L’àrea de Turisme ha posat en marxa
l’aplicatiu Súria Tour, que es pot descarregat gratuïtament per a telèfons mòbils i tauletes dels entorns Android i Apple. Un dels seus aspectes més destacats és
l’ús de la realitat augmentada per rebre dades sobre el
Poble Vell i el Geoparc de la Catalunya Central mentre
s’estiguin visitant. Un altre mitjà d’informació turística a internet és el web Suriaturisme (www.suriaturisme.
cat). El Poble Vell també disposa d’un perfil propi a
Facebook amb més de 4.700 amistats, que és gestionat
per l’Oficina de Turisme.
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VIA PÚBLICA I SEGURETAT CIUTADANA
EN PRIMERA PERSONA
Ens trobem pràcticament al
final de la legislatura. La crisi
ha obligat tots els estaments
públics a reduir els recursos
econòmics, i casa nostra no ha
estat pas cap excepció. La Brigada, fent el manteniment de
les vies públiques i la Policia
Local, vetllant per la seguretat dels suriencs, també han
patit aquesta davallada. Malgrat això, el personal d’aquests
dos cossos, un terç del total de
l’Ajuntament, ha treballat amb
bona dedicació i gran esforç pel
bé del poble i dels vilatans. Per
això vull agrair la col·laboració
que han mostrat en tot moment
i animar-los a continuar servint el poble. Es parla molt dels
polítics que formen part de les
institucions, però no podem
deixar de banda tota la gent que
hi ha al darrere. Perquè què faria un Ajuntament només amb
representants polítics?
JOAN CASTELLÀ I GIRALT
Regidor de Via Pública
i Seguretat Ciutadana

La Policia Local, un servei per garantir
la seguretat, el civisme i la convivència
La principal tasca
de la Policia Local és
vetllar pel compliment de les normes
bàsiques de respecte i convivència en
els diferents àmbits
de la vida social. Per
aquest motiu, les seves intervencions engloben una varietat
molt gran de situacions, com l’auxili a les
persones, la mobilitat
Xerrada de seguretat viària per a escolars de la vila
urbana, el control de
La Policia Local participa en la Setmana de la Mobilitat
vehicles, les denúncies ciutadanes o les infraccions de El cos municipal participa activatrànsit, entre d’altres supòsits. En ment en la Setmana de la Mobilitat
casos d’emergència, la Policia Local Sostenible i Segura, fent xerrades i
treballa conjuntament amb altres altres activitats de seguretat viària
cossos, com els Mossos d’Esquadra per a escolars, amb la col·laboració
o Protecció Civil.
del Servei Català de Trànsit.
Al costat d’aquestes actuacions, que Una de les iniciatives desenvoluparepresenten el gruix principal de la des en aquest mandat ha estat una
seva activitat, la Policia Local també campanya per informar els propiedesenvolupa accions de sensibilit- taris de gossos sobre les obligacions
zació i informació sobre temes de legals i sanitàries que afecten la posseguretat per a diferents col·lectius sessió d’aquestes mascotes, d’acord
de la vila, especialment el sector co- amb la vigent ordenança municipal
mercial o les persones grans.
de control i tinença d’animals.

Obres i actuacions per millorar
la mobilitat i la seguretat viària

La Brigada actua per mantenir
els espais i equipaments públics

En aquest mandat s’han portat a terme diferents actuacions per millorar la mobilitat i la seguretat viària.
A petició de l’Ajuntament, el Servei Català de Trànsit
va instal·lar l’any 2013 dos semàfors de limitació de
velocitat al barri de Fusteret. Amb aquesta millora es
volia donar resposta als problemes detectats en aquest
tram, la titularitat del qual és de la Generalitat. Altres
obres destacades han estat la pavimentació de la cruïlla entre l’avinguda de l’Ajuntament i el carrer Diputació per substituir el malmès enrajolat d’aquest punt,
que registra un gran volum de circulació, i la reordenació de la cruïlla entre la carretera de Castelladral i
l’avinguda de la Generalitat.

La funció bàsica de la Brigada Municipal d’Obres i
Serveis consisteix en assegurar el manteniment correcte dels espais urbans i els equipaments públics,
a més de realitzar intervencions puntuals contra els
possibles efectes negatius de ventades, pedregades,
nevades i altres eventualitats. En una vila com Súria,
que registra una important activitat cultural i social,
una altra de les seves tasques destacades consisteix
en oferir suport material i logístic per a la celebració
d’actes i esdeveniments públics. La Brigada d’Obres i
Serveis també porta a terme tasques de manteniment,
reparació i suport als centres d’ensenyament de la vila
abans del curs escolar i al llarg del mateix.
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JOVENTUT, ESPORTS I FESTES

L’àrea de Joventut creix en serveis
i activitats per a joves i famílies

L’Ajuntament ha iniciat recentment un
procés
participatiu
per elaborar el nou
Pla Local de Joventut, que establirà els
principals objectius
de les actuacions municipals adreçades als
joves de la vila en el
període 2015-18.
Per tant, aquest Pla
Local de Joventut significarà l’inici d’una
Interior de l’oficina del Punt d’Informació Juvenil
nova etapa que recoEl Pla Local de Joventut definirà les línies de futur
llirà els fruits de les
iniciatives i els serveis desplegats en Altres vessants de l’activitat de
els darrers anys per l’àrea de Joven- l’àrea de Joventut són l’organització
tut de l’Ajuntament.
de la Setmana Jove i el treball transAl llarg del curs escolar es fan nom- versal amb altres àrees municipals
broses activitats informatives adre- per promoure iniciatives adreçades
çades als joves a través del Punt al col·lectiu jove, com la plataforma
d’Informació Juvenil (PIJ) i el Pro- Tocats-Punt de Música.
grama d’Informació i Dinamització L’àrea de Joventut coordina el Pro(PIDCES), que té el suport de la Di- grama Municipal de Suport a les
putació. Des de l’any 2013, el Casal Famílies, dins del qual s’organitzen
de Joves acull una oficina perma- xerrades informatives adreçades esnent del PIJ, que ofereix als joves pecialment a pares i mares de joves
informació i assessorament perso- adolescents, amb el suport de l’insnalitzat, gratuït i confidencial.
titut Mig-Món.

EN PRIMERA PERSONA
Com ja es sabut, en aquestes
properes eleccions municipals
no em tornaré a presentar com a
alcaldable, doncs després de vuit
anys crec que és l’hora de deixar
pas a sava nova. Per això voldria
aprofitar aquest espai per donar
les gràcies a tots els regidors amb
què he compartit aquests anys
pel tracte rebut i la seva amistat;
als treballadors de l’Ajuntament
per la seva feina i la seva paciència amb mi; als companys de la
Comissió de Festa Major per la
seva ajuda impagable; a totes les
entitats i al jovent de Súria per la
seva cordialitat i comprensió; als
companys d’Esquerra Republicana pel seu suport; i a tots els
suriencs i surienques per haverme donat el privilegi de poder
treballar pel meu poble. També
voldria recordar els companys
que ens han deixat: la regidora
Montse Llop i els membres de
la Comissió de Festa Major Joan
Ramon Mitjans i Montse Vilalta.
A Totes i a Tots, Moltes Gràcies.
ÀNGEL LÓPEZ I HERNÀNDEZ
Regidor de Joventut,
Esports i Festes

Noves instal·lacions esportives
i promoció de l’esport escolar

La Festa Major incorpora nous
actes i s’obre més a les entitats

Les obres del parc municipal Macary i Viader van
servir per millorar l’estat general d’aquest recinte,
incorporant-hi nous equipaments esportius com les
pistes de pàdel i ampliant la dotació d’altres espais
com l’àrea de skate. En altres instal·lacions esportives, com les piscines municipals, també s’hi han fet
millores per dotar-les de nous serveis. L’Ajuntament
dedica un interès especial a promoure l’esport escolar,
amb activitats com el Cros Escolar, el Campionat Local d’Atletisme i el Miniindoor, que compten amb la
col·laboració dels centres educatius de la vila. També
patrocina el programa de lleure infantil El Juliol tot ho
vol, gestionat per la Societat Atlètica de Súria (SAS).

La Festa Major ha mantingut la seva línia tradicional,
intentant reforçar la implicació del món associatiu de
la vila en la seva organització a través de la Comissió de Festes. A més d’actes tradicionals i emblemàtics
com el castell de focs, les tocades, els balls o el concert
del diumenge a la tarda, en els darrers anys s’hi han
afegit altres activitats que han obtingut una bona acollida. D’una manera creixent, la Festa Major incorpora actes protagonitzats per entitats i grups artístics de
la vila. Es manté l’objectiu d’oferir un programa amb
propostes atractives per a persones de totes les edats,
però amb les limitacions que imposen els actuals condicionaments pressupostaris.
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IGUALTAT I INFÀNCIA
EN PRIMERA PERSONA
L’àrea d’Igualtat ha treballat
per estendre la sensibilització
social per acabar amb les desigualtats entre homes i dones.
S’han fet moltes activitats, però
voldria destacar la visita que
va tenir lloc l’any passat a Argelers, Cotlliure i la maternitat d’Elna amb motiu del Dia
Internacional de la Dona per
la gran participació assolida i
l’emotivitat que s’hi va viure.
Enguany, la celebració del 8 de
març ens porta als escenaris de
la batalla de l’Ebre. És important recordar l’experiència de
les persones que ens han precedit. Per això, el diàleg intergeneracional ha estat una de
les activitats destacades del
Consell Municipal del Infants,
que també ha treballat temes
de participació i solidaritat. És
important crear espais de trobada per compartir, com a base
per aprendre a qualsevol edat.
CARME BESA I BRAQUÉ
Regidora de Benestar Social,
Sanitat i Solidaritat

Actes de sensibilització per avançar
cap a la igualtat entre homes i dones

Tot i els avenços de
les últimes dècades,
encara no s’ha assolit una plena igualtat
d’oportunitats entre
homes i dones a la
nostra societat. Per
aquest motiu, una de
les prioritats de l’àrea
d’Igualtat és organitzar activitats de
sensibilització sobre
la necessitat d’avançar-hi i de respectar la
Lectura del manifest contra la violència de gènere
llibertat, la dignitat i
La sensibilització social és necessària per eradicar-la
els drets de les dones
en els àmbits públic i privat.
vitats col·laboren diferents serveis
L’activitat de l’àrea d’Igualtat es municipals, com l’Escola de Formaconcentra d’una manera destacada ció d’Adults, l’Escola de Música i la
en les celebracions del Dia Interna- Biblioteca Pública, a més d’entitats
cional de la Dona (8 de març) i del com el Casal de la Dona.
Dia Internacional contra la violència L’any 2014, la regidoria de Benestar
envers les dones (25 de novembre). Social també va organitzar activitats
Al voltant d’aquestes dues dates es formatives adreçades al col·lectiu
desenvolupa un programa d’actes de dones de la vila sobre mercat
que en els darrers anys ha comptat laboral, tecnologies de la informaamb la participació de dones tan ció i mercat de treball, amb la col·
conegudes com sor Lucía Caram o laboració de l’àrea de Desenvolupala historiadora Assumpta Montellà. ment Local, la Diputació i l’Institut
En l’organització d’aquestes acti- Català de les Dones.

L’experiència de les persones
grans, a l’abast dels més joves

El Consell dels Infants, un fòrum
obert per a l’aprenentatge cívic

El diàleg intergeneracional ha estat una vessant important de la feina del Consell Municipal dels Infants i
el Consell Municipal de la Gent Grant, ambdòs vinculats a l’àrea de Benestar Social. En la darrera Setmana
de la Gent Gran va ser presentat el documental ‘Súria,
com éreu?’, després de prop d’un any de treball conjunt dels dos Consells per recollir testimonis sobre el
passat de la vila. El Consell de la Gent Gran ha fet tallers de jocs d’abans per a la mainada i ha recopilat fotos i imatges antigues. L’àrea de Benestar Social també ha treballat conjuntament amb l’àrea de Joventut i
altres departaments municipals sobre la diversitat per
tal de millorar la cohesió cultural a la vila.

El Consell Municipal dels Infants de Súria va ser un
dels primers que es va constituir en el nostre entorn.
Des de la seva creació, l’any 1998, aquest òrgan consultiu i de representació s’ha consolidat com un fòrum
que promou iniciatives i recull idees dels infants per
a la millora de la vila i la convivència social. El Consell dels Infants està format per escolars d’educació
primària que han estat escollits democràticament pels
seus companys i companyes de classe. En els darrers
cursos, el Consell ha treballat sobre temes com la preservació de l’entorn de la vila, la divulgació del patrimoni natural i històric, la diversitat cultural, la Festa
Major i el manteniment de la via pública.
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Composició de la corporació municipal
9è mandat de la democràcia (juny 2011 - juny 2015)
JOSEP M. CANUDAS
I COSTA

JOAN CASTELLÀ
I GIRALT

MIQUEL CAELLES
I CAMPÀ

Segon tinent d’alcalde
Regidor de Medi Ambient,
Desenvolupament Local
i Participació
aiS

Alcalde

Primer tinent d’alcalde

Àrea d’Urbanisme
i Relacions Institucionals

Regidor de Via Pública
i Seguretat Ciutadana

CiU

CiU

ÀNGEL LÓPEZ
I HERNÀNDEZ

CARME BESA
I BRAQUÉ

Tercer tinent d’alcalde

Esquerra - AM

Quarta tinent d’alcalde
Regidora de Benestar
Social, Sanitat i Solidaritat
CiU

ANTONI JULIÁN
I RIBERA

PIUS BADIA
I PONS

Regidor de Joventut,
Esports i Festes

VALENTÍ SASTRE
I DURIN

ANA PÉREZ
I HIDALGO

Regidor d’Hisenda

Regidora d’Educació
i Cultura

CiU

aiS

MIQUEL À. MONTAÑÀ
I MERINO

Partits polítics
i agrupacions
d’electors presents
a l’Ajuntament
▶ CiU
Convergència i Unió

Regidor
PSC - PM

SANTI FILLÓ
I FARRERAS

Regidor
PSC - PM

Regidor
PSC - PM

NATÀLIA FLORES
I PUJOL

PERE REQUENA
I OROZCO

▶ aiS
Alternativa Independent
per a Súria
▶ Esquerra - AM
Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord
Municipal
▶ PSC - PM
Partit dels Socialistes
de Catalunya - Progrés
Municipal

Regidor
GIIS

Regidora
GIIS

Regidor
GIIS

▶ GIIS
Grup Independent
de Súria

En el decurs de l’actual mandat s’han produït els següents canvis en la composició de la corporació: el gener de 2012
va prendre possessió Miquel Àngel Montañà i Merino com a regidor del PSC-PM en substitució d’Encarna Mata i
Caro, i l’abril de 2013 va prendre possessió Pere Requena i Orozco com a regidor del GIIS, a causa del traspàs de la
regidora Maria Montserrat Llop i Oliver.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Quatre anys de treball integrador i col·lectiu
S’acaba la legislatura i, com és tradició
en aquesta publicació, s’hi fa un balanç
de la feina feta. Aquí, doncs, trobareu
un extens resum de les actuacions i feines realitzades en cada regidoria durant aquests darrers quatre anys. Ha
estat una obra col·lectiva, integradora
i cohesionada, amb projectes transversals entre regidories i liderada pel nostre alcalde Josep M. Canudas.
Voldríem destacar el gran encert de la
primavera del 2011 en escollir el nostre cap de llista. És obvi que el temps
ens ha donat la raó. Tenim un alcalde
de tarannà dialogant, a la recerca permanent de consens, amb capacitat per
treballar en equip i liderar-lo.
A nivell d’Alcaldia i de les nostres
regidories, destacaríem alguns punts
dels quals estem molt satisfets:
- Hem incrementat les subvencions rebudes en l’anterior legislatura en més

d’un 30%. Principalment, ha estat fruit
del treball i la constància del nostre alcalde.
- L’alcalde ha donat exemple de contenció de la despesa: es va reduir voluntàriament el seu sou en un 15%
respecte al seu predecessor. Les dietes
han disminuït un 72%. Tot això implica un estalvi de més de 40.000 €.
- Endreça dels comptes de l’Ajuntament, amb una disminució de l’endeutament i capacitat per fer els pagaments a 30 dies.
- Perfil social molt marcat, amb la creació de l’Associació de Voluntaris, on
podem destacar Infants Súria i Aliments Súria.
No cal dir que a CiU estem orgullosos
d’haver pogut treballar per Súria des
d’aquest lloc privilegiat, amb l’Alcaldia i tres regidories. Com també estem molt agraïts d’haver rebut la col·

laboració i ajuda de tantes persones.
Al llarg d’aquest mandat hem après
moltes coses, hem conegut molta gent
i hem procurat ser dignes representants del nostre poble. Volem expressar l’agraïment als nostres companys
regidors per la feina d’aquests quatre
anys. La voluntat d’entesa ha estat
fonamental per al bon funcionament
de l’equip de govern. També agraïm
la gran tasca realitzada pel personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament,
que interpreta amb professionalitat les
nostres idees i voluntats.
Per posar fi a aquest mandat, i amb
la feina ben feta, us volem engrescar
a que seguiu comptant amb nosaltres
per a la formació del proper Ajuntament. És per això que us demanem
que ens tingueu confiança a les properes eleccions municipals.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Col·laboració, transversalitat, participació i consens
El 2011 l’alternativa independent
per a Súria, amb dos regidors, va
decidir formar part d’un nou equip
de govern municipal que ha treballat a partir de la col·laboració, la
transversalitat i les renúncies d’uns
i altres per aconseguir el millor per
a Súria. Aquests mateixos tres criteris, a més del fet de cercar la participació dels suriencs tant a nivell
individual com a col·lectiu, han estat els eixos comuns a les regidories
gestionades per l’aiS: Medi Ambient, Desenvolupament Local, Participació, Educació i Cultura.
Així, des de la regidoria d’Educació s’han recolzat les iniciatives
d’agents públics i privats per donar
resposta a gran part de les necessitats formatives. Ha calgut trobar un
nou model d’Escola de Música, més
sostenible econòmicament, pedagògica i social. Ni va ser ni està sent
un camí fàcil; sovint els regidors de

l’aiS ens hem vist sols defensant la
necessitat d’una escola municipal
de música. Però quatre anys després, encara la mantenim.
Pel que fa a la regidoria de Cultura
destacar el recolzament a iniciatives
de conservació i divulgació del patrimoni; la Festa de Sant Sebastià;
l’impuls d’altres accions culturals
(Festa de Sant Jordi, l’aposta per
l’art com a mitjà d’expressió i creativitat...) i hem treballat per fer de
les Caramelles una gran festa intergeneracional.
Des de l’àrea de Medi Ambient es
van netejar les lleres del Tordell i
del Cardener; es va crear el Consell
de Medi Ambient; s’ha consolidat
un mercat de reciclatge i de segona
mà, i hem tirat endavant una important campanya mediambiental
que repercuteix econòmicament en
el comerç local. Lamentablement,
hem hagut de passar tota la legisla-
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tura sense contenidors soterrats per
diverses raons. Per això volem agrair la vostra paciència i comprensió i
us volem dir que es resoldrà abans
de finalitzar aquest mandat.
Des de l’Àrea de Desenvolupament
Local s’ha treballat per fomentar el
comerç local; s’ha adequat la Fira
Medieval d’Oficis a les possibilitats
econòmiques reals de l’Ajuntament;
s’ha creat el Club de la Feina i hem
seguit assessorant emprenedors i
oferint formació al jovent.
Tota aquesta feina, i aquella per la
qual estem treballant i encara no
hem materialitzat, és el que ens impulsa a tornar a ser una alternativa
per a Súria. Pensem que la veu de
persones independents en un Ajuntament és necessària perquè ajuda a
prioritzar sempre l’interès del poble
per sobre de qualsevol altre tipus
d’interès.
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Treballant fins l’últim dia
En fer la valoració d’aquesta legis-

de les pistes de tennis amb la incor-

latura, no cal dir que ha estat molt

poració de dues pistes de pàdel. A

marcada per la situació econòmica

la pista de Joncarets vàrem canviar

del país i l’austeritat que hem hagut

la xarxa protectora i es van posar

d’aplicar en els pressupostos muni-

dues cistelles noves de minibàsquet.

cipals.

També hem continuant donant su-

Tot i així, pel que fa a l’apartat de

port econòmic a les activitats que

Festes hem pogut fer una Festa Ma-

han realitzat les entitats, i que han

jor força digna amb la meitat de

suposat un gran esforç.

diners que hi havia a l’altra legisla-

En l’apartat de Joventut, hem con-

tura. Això ha estat possible gràcies

tinuant organitzant ‘El Juliol tot ho

a la forta implicació i a la feina feta

vol’ en coordinació amb la SAS,

per la Comissió de la Festa Major.

encara que se’ns va treure la sub-

Hi hem afegit alguns actes nous

venció que hi donava la Diputació

que han tingut una bona acceptació,

i que hem hagut d’assumir per part

com també la col·locació d’una gran

de l’Ajuntament, a més dels diners

carpa a l’envelat de la plaça de Sant

que ja s’hi destinaven. També estem

Joan.

treballant en l’elaboració d’un nou

En l’àrea d’Esports, finalment s’ha

Pla Local de Joventut, on es recullin

pogut dur a terme la remodelació

les necessitats i directrius a seguir

en aquesta àrea.
Però si hi ha hagut un fet que ha
marcat aquesta legislatura ha estat
la mobilització de la societat civil
per tal d’assolir la independència
del nostre país.
Des de l’Ajuntament hem donat
suport a les activitats dutes a terme
per l’Assemblea Nacional de Catalunya i l’Associació de Municipis
per la Independència, i hem aprovat
mocions que anaven dirigides cap a
aquesta direcció.
Ara, però, ens cal un darrer esforç
que s’ha de fer per tal de poder arribar al 27 de setembre i poder proclamar la Independència de Catalunya.
Bona Pasqua i Bones Caramelles.
GRUP MUNICIPAL D’ERC

És l’hora de retre comptes
Estem a les acaballes de la legislatura
que ara fa 4 anys va portar les forces
polítiques de CiU, AiS i ERC a formar
una coalició conservadora que va substituir els anys de progrés que va encapçalar el nostre partit a Súria. I ara es
hora de retre comptes a la ciutadania.
Malauradament, la poca iniciativa política del nostre equip de govern ha
provocat que les surienques i els suriencs no puguem gaudir encara de les
millores que el nostre poble necessita.
Durant aquests 4 anys hem exigit
que es prengués la iniciativa política i
s’abordessin temes clau per al municipi, com poden ser la construcció d’una
nova biblioteca municipal o una sala
polivalent necessària i capaç d’acollir
diferents esdeveniments de caire festiu i cultural. La resposta ha estat sempre negativa, i a dia d’avui encara no
s’ha començat a construir res en aquest
sentit.
Pel contrari, CiU, AiS i ERC han com-

prat la finca de Cal Pau, que després
d’haver-la enderrocat haurà costat
prop de 400.000 €, una xifra més que
suficient per finançar una part important dels projectes encallats.
El més greu, però, és l’engany al que
s’ha sotmès a tots els ciutadans, així
com la política econòmica fàcil que ha
fet el nostre Ajuntament, i és que lluny
de mirar d’alleugerir les càrregues
econòmiques que els ciutadans patim
degut a la conjuntura socioeconòmica
que ens envolta, la coalició conservadora ha decidit augmentar els impostos i taxes municipals a tots els suriencs. I és que la variació de l’IPC entre
setembre del 2011 fins el gener de 2015
ha estat d’un 1,7% (segons l’INE), però
al nostre municipi s’han augmentat
en caràcter general un 5,6%. En altres
taxes com ara la de les escombraries,
l’augment desproporcionat ha arribat
fins a gairebé un 13%.
Però el que més ens sorprèn és que això
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es dugui a terme mentre que el superàvit de l’any 2013 va ser de 885.000 €, i el
del 2014 serà (presumiblement) superior degut als ingressos en les llicències
d’obres del projecte Phoenix. Hem de
dir ‘prou’ a aquests abusos institucionals, que, per il·lògics, allunyen els ciutadans de les institucions.
Per sort, cap d’aquestes accions són irreversibles, i des del PSC tenim la voluntat d’encapçalar un nou projecte polític capaç de fer de Súria un municipi
progressista, social i amb disposició de
fer front a les adversitats que puguin
venir en un futur.
Perquè nosaltres creiem que es l’Ajuntament qui ha d’estar al servei de les
persones (i no a la inversa) i perquè us
volem demostrar que som capaços de
fer del nostre poble un lloc millor on
viure, us demanem que el pròxim 24
de maig ens feu confiança.
Gràcies.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Qui dia passa, any empeny
Esgotem la legislatura, i és hora
de valorar com han transcorregut
aquests darrers quatre anys.
El GIIS ha efectuat un treball seriós
i rigorós, a partir de la configuració
d’un equip de treball compromès
amb Súria i el programa electoral
que ens van aprovar, amb esperit
de servei i primant els valors de la
generositat, humilitat, compromís,
confiança i entusiasme A més, ens
ho hem passat molt bé, hem rigut,
i també hem plorat, hem plorat per
la nostra amiga Montse a la que mai
oblidarem.
Ens hem trobat amb un grup de
govern, sense projectes, prioritats,
ni idees per il·lusionar. Un grup
de govern arrogant i altiu, que ens
ha negat i/o restringit la nostra col·
laboració, que ha incomplert mocions i dictàmens aprovats per ple.

(El codi ètic elaborat pel GIIS per als
polítics suriencs n’és un exemple.)
Tot això ens fa veure un grup de govern poc fiable i gens transparent,
amb manca d’iniciativa i empenta.
I que ha derivat en una incompetència a l’hora de la resolució de
problemes i d’encarar projectes de
futur.
Mai un equip de govern disposarà
de tants diners per ingressos atípics com l’actual tripartit. Societat
d’Habitatges, 317.000 €, Llicencies
d’obres Iberpotash 1,5 milions €, i
pendent d’ingressar 1,75 milions €.
per la venda del CAP.
El GIIS, fins al mes de desembre,
hem presentat als plens municipals
23 mocions, 17 precs i hem formulat
428 preguntes per escrit. Tot encaminat a complir amb els compromisos electorals que vàrem contreure.

Hem instat l’estalvi econòmic i la
renegociació de contractes, com ara
l’enllumenat públic, concentració
d’assegurances, contracte amb Sorea. Hem insistit en donar preferència a proveïdors suriencs. Hem estat
el principal impulsor del PDL, elaborat inicialment per nosaltres i desenvolupat per un Comitè Executiu
en el qual el GIIS fa la majoria de les
aportacions. El primer èxit ha estat
l’associació d’empresaris.
Hem mantingut el compromís amb
els barris, insistint en problemes
quotidians com les neteges de la
via pública, els contenidors soterrats o en les propostes de millora de
l’eficiència dels serveis que presta
l’ajuntament.
El GIIS continuarà treballant per
Súria i pels suriencs i surienques.
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.

LA TORRE
El butlletí municipal LA TORRE es distribueix gratuïtament a tots els domicilis de la vila. Qualsevol persona que
per alguna causa no l’hagi rebut pot adreçar-se a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), als baixos de la Casa de la Vila,
per tal d’obtenir el seu exemplar.
AJUNTAMENT DE SÚRIA

▶ Web: www.suria.cat
▶ Facebook: www.facebook.com/pages/Ajuntamentde-S%C3%BAria/353009074739672?sk=wall
▶ Twitter: twitter.com/#!/AjdeSuria

RÀDIO SÚRIA

▶ Freqüència: 107.8 FM
▶ Web: www.radiosuria.cat
▶ Facebook: www.facebook.com/suriaradio?fref=ts
▶ Twitter: twitter.com/radiosuria

BIBLIOTECA PÚBLICA

▶ Web: bibliotecadesuria.blogspot.com.es
▶ Facebook: www.facebook.com/
bibliotecadesuria?fref=ts

CASAL DE JOVES

▶ Facebook: www.facebook.com/
casaldejovesdesuria?fref=ts

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

▶ Web Escola de Música: escolamusica.suria.cat
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▶ Facebook Escola de Música: www.facebook.com/
▶ Aplicació Súria Tour per a Android: play.google.
escola.demusicasuria?fref=ts
com/store/apps/details?id=com.nathaliefons.suria.
▶ Twitter Escola de Música: twitter.com/MusicaSuria
tour.guide
▶ Bloc Coral Sòrissons: coralsorissons.blogspot.com.es
▶ Aplicació Súria Tour per a Apple: itunes.apple.com/
▶ Facebook Coral Sòrissons: www.facebook.com/
es/app/suria/id573050142?l=ca&mt=8
pages/Coral-S%C3%B2rissons/353120421493399
?fref=ts
ÀREA DE MEDI AMBIENT
▶ Twitter Coral Sòrissons: twitter.com/coralsorissons
▶ Web Súria Medi Ambient: www.suriamediambient.
ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ D’ADULTS
cat
▶ Web: escoladultsuria.blogspot.com.es
▶ Web Suriatrastos: suriatrastos.blogspot.com.es
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PETIT ESTEL
▶ Facebook Suriatrastos: www.facebook.com/suria.
▶ Web: petitestelsuria.blogspot.com.es
trastos
▶ Facebook: www.facebook.com/pages/PETITESTEL-Escola-Bressol-Municipal-S%C3%BAriaÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
/798469040299053?fref=ts
▶ Web Súriaocupació: www.suriaocupacio.cat

▶ Twitter Suriaocupació: twitter.com/suriaocupacio
ÀREA DE TURISME
▶ Web Suriaturisme: www.suriaturisme.cat
▶ Facebook Poble Vell: www.facebook.com/poblevell. PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL SURIACCIÓ
desuria?fref=ts
▶ Web Suriacció: www.suriaccio.cat
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