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La campanya ‘Tracta’m bé’, un
nou compromís per la gent gran
Súria s’afegeix a una iniciativa
queDesembre
busca
2015la col·laboració de tothom
LA TORRE

GARANTIR EL BON TRACTE A LES PERSONES GRANS AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTHOM

La campanya ‘Tracta’m bé’ es posa en marxa
per aprofundir en l’atenció a la gent gran
Súria compta amb una
llarga tradició d’atenció
i acompanyament a les
persones grans. Amb la
campanya ‘Tracta’m bé’,
presentada públicament
l’octubre passat, s’hi vol
fer un nou pas endavant
La campanya ‘Tracta’m bé’ ha començat aquest darrer trimestre
de 2015 amb empenta i una ferma
implicació del sector educatiu i del
món comercial de la vila. Des de la
presentació d’aquesta iniciativa, a
començaments del passat mes d’octubre, l’equip de l’àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament ha visitat
prop d’un centenar d’establiments
comercials i de restauració per tal
de presentar-ne els objectius i convidar-los a participar-hi.
‘Tracta’m bé’ pretén estendre la
sensibilització social pel respecte a
les persones grans, a més de prevenir i detectar possibles casos de
risc per maltractaments, desatenció
o solitud extrema. Es tracta d’una
idea original del Consell Comarcal
del Solsonès, que a Súria és impulsada per l’àrea de Benestar Social,
dins de les actuacions previstes en
el Pla de Desenvolupament Local
(PDL) Suriacció.
En la presentació pública de la campanya, l’alcalde Josep Maria Canudas i la regidora de Benestar Social,
Sanitat i Solidaritat, Carme Besa,
van animar tothom a participar-hi
activament com a mostra de cohesió
social, reconeixement i respecte cap
a les persones grans.

Presentació de la campanya ‘Tracta’m bé’ a l’Associació de Gent Gran
L’acte va omplir les dependències de L’Esplai de l’Obra Social La Caixa

Tot i que la nostra vila ja compta
amb una llarga tradició d’atenció a
les persones grans, la campanya vol
fer-hi un pas endavant per coordinar esforços i guanyar en capacitat
de reacció. En el seu desenvolupament a Súria, ‘Tracta’m bé’ compta
amb la col·laboració dels Consells
Municipals de la Gent Gran i dels
Infants, de la Unió de Botiguers i de
l’Associació de Gent Gran.
Dues de les primeres accions de
la campanya van ser la creació del
distintiu comercial ‘Tracta’m bé’ i la
distribució de dos cartells de sensi-

bilització, protagonitzats per persones de la vila. El distintiu identifica
els comerços que hi col·laboren com
a agents de prevenció per detectar
situacions de risc que poden afectar
la gent gran: alteracions dels hàbits
de conducta quotidians, deteriorament físic sobtat, pèrdua de memòria, dificultats econòmiques, estrès
de la persona cuidadora, etcètera.
L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament preveu visitar tots els establiments de la vila per informar-los
de la campanya. Fins ara, els establiments adherits han posat en coneixement de l’equip coordinador
diferents situacions de risc.

Cartells de sensibilització. Pel

Distintiu dels establiments adherits
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que fa als cartells de sensibilització,
volen destacar els valors de l’acompanyament i el suport a les persones grans a través d’escenes que es
desenvolupen en escenaris quotidians, com el Pla de les Hortes i un establiment comercial, amb fotografies realitzades per Mario Mateo. Els
lemes dels dos cartells són explícits:

‘Promoure
l’autonomia
de la gent gran és un bon
tracte’ i ‘Escoltar la gent
gran és un bon tracte’.
Una altra línia d’actuació
està centrada en la promoció dels bons tractes dels
infants envers la gent gran
i les relacions intergeneracionals positives, sota
l’epígraf ‘Aules amb tracte’. Les escoles d’educació
primària de la vila (Francesc Macià, Mare de Déu
de Montserrat i Fedac-Súria) faran activitats comunes com dibuixos, contes i
Primers cartells de la campanya ‘Tracta’m bé’
visites de persones grans.
Els autors suriencs Xavier Enguix adreçat a les persones grans.
i Laura Antolín han escrit dos re- A més de la participació dels Conlats originals per a la campanya, sells Municipals i entitats esmentaque van ser recitats en els actes de des, el desenvolupament de la campresentació. Al llarg de l’any 2016, panya ‘Tracta’m bé’ a Súria també
els Consells Municipals de la Gent compta amb el suport del Consell
Gran i dels Infants treballaran con- Comarcal del Bages, la Diputació de
juntament per tirar endavant dife- Barcelona, l’Obra Social de La Caixa
rents activitats relacionades amb la i diferents mitjans de comunicació
campanya. Una de les noves activi- (Ràdio Súria, El Setmanari de Súria,
tats previstes és un cicle de xerrades El Salí i Regió 7).

Accions adreçades
a la participació,
el benestar i la
implicació social
L’àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament desenvolupa diferents accions per promoure
la participació de les persones
grans. Una peça fonamental
és el Consell Municipal de la
Gent Gran, organisme consultiu format per persones majors
de 60 anys que porten a terme
iniciatives de recuperació de la
memòria històrica, el diàleg intergeneracional i la millora de
serveis. Altres activitats són la
Setmana de la Gent Gran, el programa ‘Anem a moure’ns’ i les
sessions d’exercicis als espais
lúdics i de salut dels barris de
Joncarets i de Salipota. Aquestes actuacions s’afegeixen a les
tasques habituals de suport i
acompanyament a les persones
grans que fan habitualment els
tècnics municipals.

EDITORIAL

La importància dels valors cívics
Les institucions i les persones hem d’intentar
mirar sempre al futur per tal que els nostres
fills puguin tenir un món millor que l’actual.
Però no ens podem desentendre del benestar
dels que ens han precedit i que ara passen els
anys de jubilació després d’una vida d’esforç
i de treball.
El respecte a les persones grans és un element
bàsic de qualsevol societat sana i cohesionada.
Tots ens hi hem de sentir implicats, anant-hi
més enllà del que marquen les lleis i les normatives per tal que mai no els falti l’escalf i
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l’acompanyament del seu entorn.
Aquest és un dels objectius de la campanya
‘Tracta’m bé’, tema destacat d’aquest número
de La Torre, i en la qual us convido a participar. Si volem un país nou, més lliure i més
solidari, és també per situar els valors cívics
en un lloc central de les nostres prioritats personals i col·lectives.
Que tingueu un bon Nadal i molta sort en
aquest nou any 2016!

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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CONTACTES INSTITUCIONALS PER A LA MILLORA D’EQUIPAMENTS I ESPAIS URBANS

El secretari municipal
es jubila després de
27 anys a l’Ajuntament

Josep Maria Canudas parla a la consellera, al costat de Joan Castellà
Imatge de la reunió celebrada al despatx d’Alcaldia de la Casa de la Vila

Primera visita oficial de la consellera
de Governació de la Generalitat
La consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat en funcions, Meritxell Borràs, va
ser a Súria el passat 6 de novembre,
en la seva primera visita oficial a la
vila. L’alcalde Josep Maria Canudas
va informar la consellera sobre el
futur equipament cultural de Cal
Pau i l’interès de l’Ajuntament per
la continuïtat de les obres de millora del barri de Sant Jaume, demanant el suport de la Generalitat per
a aquests dos projectes.
Meritxell Borràs va visitar Súria

amb diferents càrrecs de l’administració catalana. Per part de l’Ajuntament també hi era present el quart
tinent d’alcalde, Joan Castellà.
La consellera va signar en el Llibre
d’Honor de l’Ajuntament i es va
reunir amb l’alcalde i els altres responsables institucionals presents.
Posteriorment van recórrer el centre
de la vila, aturant-se davant de la façana principal de Cal Pau i passant
pel carrer Sant Antoni Maria Clarete, reurbanitzat recentment, per
veure la façana posterior de l’edifici.

Suport a la moció del Parlament sobre l’inici
del procés constituent de Catalunya
El ple municipal ordinari del mes
de novembre va aprovar per 8
vots a favor (CiU, ERC i aiS), 2
vots en contra (PSC) i 3 abstencions (GIIS) una moció de suport
a la resolució aprovada el 9 de
novembre pel Parlament sobre
l’obertura del procés constituent
per a la República catalana.
El 13 d’octubre, prop de 150 per-

sones es van concentrar davant la
Casa de la Vila per expressar el
seu rebuig a la imputació de les
autoritats catalanes que van fer
possible la consulta del 9-N. L’alcalde Josep Maria Canudas també
va participar en la concentració
de membres electes del món local
davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC).
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Miquel Salmeron

El fins ara secretari municipal,
Miquel Salmeron, s’ha jubilat
després d’haver exercit aquesta
responsabilitat durant 27 anys. En
el ple ordinari d’octubre, el darrer en el qual va participar com a
secretari de l’Ajuntament, Miquel
Salmeron va rebre l’agraïment de
l’alcalde Josep Maria Canudas, en
nom dels grups municipals que
formen l’equip de govern (CiU,
ERC i aiS) i dels portaveus dels
grups municipals del GIIS, Pere
Requena, i del PSC, Antoni Julián.
Fins al nomenament d’un nou secretari municipal, aquesta funcíó
és exercida de forma accidental
per Josep Peramiquel i Cols.

L’alcalde participa en
l’acte per les víctimes de
la guerra i el franquisme

L’alcalde Josep Maria Canudas va
assistir el passat 15 d’octubre en
l’acte institucional celebrat al Palau de la Generalitat en memòria
de les víctimes de la guerra civil
i de la repressció franquista, coincidint amb el 75è aniversari de
d’afusellament del President Lluís
Companys. L’acte va ser presidit
pel President de la Generalitat,
Artur Mas.

UN FOCUS DE PROJECCIÓ DE LA VILA I DEL SEU PATRIMONI HISTÒRIC

Les autoritats van destacar la forta implicació de persones i entitats en cada edició del certamen medieval surienc
Representació de l’espectacle teatral ‘Salats!’ (dreta). A l’esquerra, els Grallers del Poble Vell i demostració de la feina d’un artesà

La 14a Fira Medieval d’Oficis atreu milers
de persones, amb més públic familiar i jove
El Poble Vell va tornar a aplegar mi- la col·laboració entre els municipis
lers de persones en la Fira Medieval de la comarca “per ser una referènd’Oficis, que va arribar a la 14a edi- cia a Catalunya” en àmbits com el
ció els passats 14 i 15 de novembre. turisme, a través d’iniciatives com
La inauguració del certamen va ser el Geoparc de la Catalunya Central.
presidida per l’alcalde de Manresa i L’alcalde de Súria va parlar sobre
diputat del Bages a la Diputació de la necessitat de “reforçar en totes
Barcelona, Valentí Junyent, per l’al- direccions” els lligams de les pocalde de Súria, Josep Maria Canu- blacions bagenques per millorar la
das, i pel regidor de Turisme i Parti- comarca en aspectes com les infracipació, Miquel Caelles.
L’afluència de persones
es va mantenir de manera
força constant, amb un pes
predominant del públic familiar i una presència creixent de visitants joves.
En l’acte inaugural, l’alcalde de Manresa i diputat
del Bages va elogiar la Fira
Medieval d’Oficis i va parActe inaugural de la 14a Fira Medieval d’Oficis
lar sobre la importància de
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estructures i el benestar. Canudas
també va remarcar el caràcter familiar de la Fira, així com la seva capacitat d’atreure milers de persones.
El regidor de Turisme i Participació
va destacar “la implicació de molts
suriencs i surienques” en la Fira,
un fet que demostra que “entre tots
sumem més que individualment”.
L’acte inaugural de la Fira també va
servir per expressar el condol de l’Ajuntament i de la
vila pels atemptats del 13
de novembre a París.
La 14a Fira Medieval d’Oficis va aplegar més d’una
vintena d’artesans, tallers
participatius, exposicions
de temàtica medieval i més
d’una cinquantena de parades de productes locals
d’arreu de Catalunya.

INCENTIUS PER AL RECICLATGE I LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Un nou reglament regula els vals de
descompte per l’ús de les deixalleries

El descens de població
es va alentir l’any 2015,
segons l’últim padró
Súria va començar l’any 2015 amb
una població de dret de 5.927
persones, segons el darrer padró
d’habitants. Tot i mantenir-se
l’evolució a la baixa que va començar el 2009, aquesta xifra representa un alentiment en relació amb el
descens de població de l’any 2014.
Súria va perdre l’any passat 72
habitants (-1,20%). Per sexes, les
dones representen el 51,75% de la
població total de dret.

La deixalleria municipal és un equipament bàsic per al foment del reciclatge
El nou reglament va ser aprovat inicialment per unanimitat en el ple ordinari d’octubre

El reglament que regula el funcionament dels vals de descomptes per
l’ús de les deixalleries fixa i mòbil
va ser aprovat inicialment per unanimitat en el ple ordinari del passat
mes d’octubre. D’aquesta manera es
dóna continuïtat a les campanyes
dels darrers anys per promoure l’ús
d’aquests dos serveis.
Les aportacions seran registrades
en una tarja mitjançant un segell
que serà posat per les persones encarregades de les respectives deixalleries. Quan s’hagin acumulat
12 o 6 segells, els usuaris obtindran
vals de descomptes per valor de 25
o 15 euros, respectivament, per als
establiments associats a la Unió de
Botiguers de Súria-Súria Punt Comercial.
Les quantitats mínimes previstes
són les següents:
▶ Cables elèctrics. Longitud mínima d’un metre.
▶ Càpsules de cafè de plàstic o alumini. Capacitat mínima d’un litre.
▶ CD, DVD o VHS. 10 unitats.
▶ Olis minerals o vegetals. 1 litre.
▶ Piles. 3 piles.

▶ Runa. 5 litres.
▶ Tèxtil. Una bossa de 3 litres.
▶ Voluminosos (matalàs, somier,
nevera, rentadora, armari, mobles,
taules, cadires, llit, electrodomèstic de format gran, fusta, bidons,
etc). Sense quantitats mínimes.
▶ Bateries de tot tipus. Sense quantitats mínimes.
▶ Petits electrodomèstics i ferralla
electrònica de petit format. Sense
quantitats mínimes.
▶ Ferralla o fibrociment. Sense
quantitats mínimes.
▶ Fluorescents o bombetes de baix
consum. Sense quantitats mínimes.
▶ Fracció vegetal o palets. Sense
quantitats mínimes.
▶ Plàstic dur, plàstic film o pórex.
Sense quantitats mínimes.
▶ Radiografies. Sense quantitats
mínimes.
▶ Televisors i monitors. Sense
quantitats mínimes.
▶ Vidre pla. Sense quantitats mínimes.
▶ Residus especials en petita quantitat (REPQ). Sense quantitats mínimes.
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Actuacions de la Brigada
i la Policia Local per
la diada de Tots Sants
La Policia Local i la Brigada Municipal d’Obres i Serveis van portar a terme les tasques habituals
de senyalització, control del trànsit i adequació dels accessos al
cementiri municipal, amb motiu
de la celebració de la festivitat de
Tots Sants. Aquestes actuacions
d’adequació van consistir bàsicament en la neteja i el desbrossament dels vorals d’accés al recinte
funerari surienc.

Súria estreny els vincles
amb l’Associació pel
Desenvolupament Rural
El ple ordinari del novembre passat va aprovar per unanimitat la
sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament com a soci de l’Associació
pel Desenvolupament Rural de
la Catalunya Central, arran de la
modificació d’estatuts d’aquesta
entitat. Es tracta d’una entitat formada per institucions públiques i
privades de la Catalunya central
per a la canalització dels fons del
programa europeu Leader.

ACCIONS PER A LA IGUALTAT I LA SENSIBILITZACIÓ SOCIAL

El carrer Sant Antoni
Maria Claret mostra
la seva nova fesomia

La nova perspectiva del carrer

El carrer Sant Antoni Maria Claret
va reobrir de nou al trànsit de vehicles l’octubre passat, després de
l’acabament de les obres de reurbanització que s’hi havien iniciat
el mes de juny. Aquesta actuació
dóna protagonisme als vianants,
amb una pavimentació d’alçada
única, la instal·lació de bancs i jardineres i la limitació de la velocitat
de vehicles a 20 quilòmetres per
hora. La reurbanització del carrer
Sant Antoni Maria Claret formava
part del Pla Xarxa de la Diputació
de Barcelona, que n’ha aportat la
part fonamental del finançament,
amb una contribució municipal
minoritària. La direcció tècnica va
anar a càrrec de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Nova edició de la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
Súria va celebrar la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura
amb una pedalada popular, una
jornada d’accés lliure al bus urbà i
l’Ecopeu, un autobús simbòlic de
cartró per promoure els desplaçaments a peu a les escoles. Infants i
adults van participar en la pedalada i en l’Ecopeu, encapçalats per
agents de la Policia Local. Els actes eren organitzats per l’àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament.

Acte central de la Setmana contra la violència de gènere, a la Casa de la Vila
El programa va incloure xerrades, sessions d’activitat física i una emotiva visita a Tortosa

Súria renova el seu compromís per
la lluita contra la violència de gènere
El programa de la Setmana contra
la violència de gènere es va desenvolupar el mes de novembre amb
xerrades, actes culturals, sessions
d’activitat física per al benestar general del cos i una emotiva visita a
Tortosa sobre els valors i el respecte
cap a la dona.
L’acte d’adhesió al Dia Internacional per l’eliminació de la violència
de gènere va tenir lloc al pati interior de la Casa de la Vila, amb la
tradicional encesa d’espelmes, la
lectura del manifest institucional a
càrrec d’alumnes de l’Escola Mu-

nicipal de Formació d’Adults i una
interpretació de l’Escola Municipal
de Música.
La Setmana contra la violència de
Gènere va ser organitzada per l’àrea
d’Igualtat de l’Ajuntament, amb el
suport del Consell Comarcal del
Bages, Servei d’Atenció i Atenció a
la Dona (SIAD), Escola de Formació
d’Adults, Escola de Música, Punt
d’Informació Jove (PIJ), Biblioteca
Pública, Institut Mig-Món, Casal de
la Dona, Societat Atlètica de Súria
(SAS), Diputació de Barcelona i Institut Català de les Dones.

L’Ajuntament congela els impostos i taxes
municipals per segon any consecutiu
El ple municipal ordinari del passat 29 d’octubre va aprovar provisionalment per 8 vots a favor
(CiU, ERC i aiS) i 5 vots en contra (GIIS i PSC) el dictamen sobre
les ordenances fiscals per a l’any
2016. Per segon any consecutiu,
s’hi preveu la congelació de tots
els impostos i taxes municipals.
XXXXX
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L’únic canvi previst en el dictamen de les ordenances fiscals per
a aquest proper exercici afecta
l’impost de béns immobles (IBI)
d’una part de les finques urbanes
de més valor cadastral, que a partir d’ara ja no hauran de pagar el
recàrrec que l’Estat posava des de
l’any 2013.

NOU INSTRUMENT NORMATIU PER A LA GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS

Un nou pla fixa els criteris per atorgar
subvencions entre els anys 2016-19
L’Ajuntament
disposa
des del
passat
mes de
n o ve m bre del
Pla Estratègic
de Subvencions, que en fixa les previsions de costos, fonts de finançament i criteris de distribució per al
període 2016-19. El Pla va ser aprovat per majoria en la sessió ordinària del ple municipal corresponent
al mes de setembre passat, amb 10
vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i
3 abstencions (GIIS).
L’objectiu bàsic del Pla Estratègic
de Subvencions és dotar l’Ajuntament d’un nou instrument normatiu per garantir la transparència i
l’eficàcia de la gestió de recursos en
aquest àmbit, d’acord amb la legislació vigent de les administracions
públiques.

Els principals
eixos de
les subvencions que
s ’a t o r guin en
l’esmentat període hauran de ser els següents: acció social, cultura, esports, turisme,
joventut, solidaritat i cooperació,
activitat comercial i empresarial,
actuacions mediambientals i seguretat, educació, transport, participació ciutadana i comunicació.
En el mateix ple municipal també va
ser aprovat per 8 vots a favor (CiU,
ERC i aiS) i 5 abstencions (GIIS i
PSC) un dictamen sobre la distribució de subvencions a les entitats
de la vila per a la realització d’activitats al llarg d’aquest any 2015. La
quantitat total prevista és de 13.470
euros, distribuïda entre vint-i-set
entitats.

Primera edició del Concurs d’Ambientació
Nadalenca de Balcons, Finestres i Façanes
L’Ajuntament ha convocat la primera edició del Concurs d’Ambientació Nadalenca de Balcons,
Finestres i Façanes per promoure
la participació del veïnat en l’abillament dels carrers de la vila durant les festes de Nadal.
La iniciativa ha estat impulsada
per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, amb el suport
de la Unió de Botiguers de SúriaSúria Punt Comercial. S’hi han
atorgat premis per a les millors
ambientacions. Les persones gua-

nyadores han obtingut vals de
compra per valor de 1.000, 500,
300 i 100 euros per a ser utilitzats en els establiments adherits a
l’entitat comercial surienca.
El termini d’inscripcions va acabar el passat 14 de setembre. En
la valoració de les candidatures
s’ha tingut en compte el disseny,
la originalitat, l’ús de materials
reciclats, la innovació i l’esperit
nadalenc. Les ornamentacions
hauran d’estar exposades fins al
proper 6 de gener.
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Súria Municipi Lector
recorda la vida i l’obra
de l’escriptor Roald Dahl

La xerrada es va fer a la Casa de la Vila

El programa Súria Municipi Lector va oferir una xerrada sobre la
vida i l’obra de l’escriptor gal·lès
Roald Dahl, conegut especialment per les seves obres adreçades a infants i joves. L’acte va anar
a càrrec de la poetessa mataronina
Lola Casas, especialista en l’obra
d’aquest destacat autor.

L’Escola de Música fa
un taller per a nadons i
obre el cicle de concerts
L’Escola Municipal de Música ha
celebrat amb una bona acollida un
taller de música per a nadons en
aquest primer trimestre de l’any.
Es tracta d’una de les novetats del
centre formatiu municipal per a
aquest curs 2015-16. També s’ha
iniciat una nova edició del cicle
de concerts de l’Escola de Música.

El Cros Escolar aplega
uns 600 atletes de tota
la comarca del Bages
El Cros Escolar de Súria es va celebrar el passat 18 d’octubre amb
la participació d’uns 600 atletes
de tota la comarca. L’organització
va anar a càrrec de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament i el Consell
Esportiu del Bages, amb la col·
laboració de les escoles d’educació primària de Súria.

RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA HISTÒRIA DE LES NOSTRES ENTITATS

L’Espai Patrimonial de
les Guixeres acull una
nova edició de Ressons

Image de l’acte a les Guixeres

Prop d’un centenar de persones
van assistir l’octubre passat a la
tercera edició del recital de música
i veu Ressons a l’Espai Patrimonial de les Guixeres. L’acte formava
part de les Jornades Europees del
Patrimoni a Catalunya, una iniciativa d’àmbit europeu que té el
suport del Consell d’Europa, la
Generalitat, l’Institut Ramon Muntaner i les entitats municipalistes
catalanes ACM i FMC. L’acte es va
celebrar a l’Esplanada de les Coves, un dels espais recuperats pel
col·lectiu Els Jubilats de les Guixeres en la seva tasca voluntària de
preservació de l’entorn natural i
del patrimoni històric.

El ple municipal accepta donacions
d’imatgeria i fons documentals
El ple municigants que van
pal del passat
ser construïts
29
d’octubre
probablement
va
aprovar
en els primers
per unanimianys del segle
tat l’acceptació
XX, tot i que
dels
gegants
no va ser fins
avis,
Sebasa 1972 quan els
tià i Bàrbara, i
Fadrinets van
dels gegantons
asumir-ne la tipubills, Jordi
tularitat. Per la
i Montserrat,
seva banda, els
que havien fordos gegantons
mat part de la
pubills van ser
imatgeria dels
incorporats a la
Fadrinets del Fotos dels Fadrinets (dalt) i la Coral L’Esplai imatgeria suriPoble Vell. En
enca durant la
la mateixa sessió, també es va apro- dècada dels anys seixanta.
var per unanimitat l’acceptació dels L’Ajuntament s’ha compromès a
fons documentals del fundador dels custodiar i conservar els quatre geFadrinets, el recentment desapare- gants. També es buscarà una ubicagut Josep Graells i Circuns, i de la ció per a exposar-los al públic
Coral L’Esplai, que seran incorpo- Aquestes donacions han estat rearats a l’Arxiu Municipal per a llur litzades sense cap tipus de compenconservació i posada a disposició de sació econòmica ni despesa per a les
consulta pública.
respectives parts cedents, que han
El Sebastià i la Bàrbara són dos ge- rebut l’agraïment de l’Ajuntament.

Nou curs del Consell dels Infants

Cicle sobre pantalles i adolescents

El Consell Municipal dels Infants va iniciar el passat 9 de novembre les activitats d’aquest curs amb
l’acte de renovació parcial, al qual van assistir l’alcalde Josep Maria Canudas i la regidora de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Carme Besa.

Una nova edició del Programa de Suport a les Famílies va començat el passat novembre amb dues
xerrades sobre la problemàtica de l’ús d’aparells
de comunicació digital en l’adolescència, sota l’organització de l’Ajuntament i l’Institut Mig-Món.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Vivim moments engrescadors

Ja portem sis mesos des de la constitució
del nou Ajuntament. Sis mesos que han
servit per seguir treballant en aquells
projectes que havíem iniciat l’anterior
mandat i per començar a veure els nous
projectes que volem fer per a Súria.
També han servit per a que els dos nous
regidors de Convergència demostrin
l’encertat de la seva decisió de formar
part de la nostra llista. S’han incorporat
perfectament a una dinàmica de treball
que ja porta quatre anys funcionant, i
ho han fet amb tota naturalitat i prenent
decisions des del primer moment.
Ara comença el moment de la veritat.

Anem per feina!

ERC-SÚRIA forma part de l’equip de
govern amb la responsabilitat concreta
d’estar al capdavant de la Regidoria de
Promoció Econòmica, però també amb
la responsabilitat compartida de prendre part en les decisions del dia a dia.
Des de l’estiu que hem continuat amb
projectes existents, però també hem
iniciat noves actuacions.
Tenim un problema molt greu d’atur.
Els autònoms, les petites i mitjanes
empreses del nostre poble fa anys que
lluiten cada dia per tirar endavant.
Tots els partits polítics de Súria hem
consensuat una convocatòria d’ajuts

Tòpics nadalencs

Ens trobem en ple cicle nadalenc i,
com diuen els tòpics, és moment de
retrobar-se amb amics i familiars; de
compartir; de ser generós; de ser solidari; de pensar en els més desafavorits... Està molt bé que, una vegada a
l’any com a mínim, tothom recordi la
importància d’aquestes paraules. És
evident, però, que no n’hi ha prou i
que aquests “tòpics” haurien de convertir-se en els eixos del nostre comportament com a individus i com a
col·lectivitat.
Si anem una mica més enllà i pensem

Aquest proper mes de desembre aprovem el nou pressupost que ha de servir com a referència de cap a on volem
anar, i que ha de començar a incorporar
allò a què ens vam comprometre en el
nostre programa electoral.
En aquests sis mesos també hem celebrat unes eleccions al Parlament de
Catalunya que han de servir perquè el
nostre País pugui decidir lliurement el
seu futur. Amb una majoria de diputats
independentistes, s’hi va aprovar una
resolució que insta el nostre Govern a
començar a treballar per la millora de la
situació laboral i social de tots els cata-

lans i catalanes, i a començar el camí cap
a la independència.
I aquest mes de desembre hem tornat
als col·legis electorals per decidir els
nostres representants al Congrés dels
Diputats i al Senat espanyols. Esperem
que els resultats permetin obrir una
porta al diàleg amb l’Estat Espanyol,
sent Fidels al mandat democràtic del
27-S.
Des de CDC Súria us demanem confiança i us desitgem un Bon Nadal i Pròsper Any Nou!!

per a fomentar inversió empresarial i
la creació de llocs de treball al nostre
poble. Aquesta no serà una mesura
que solucionarà tots els problemes.
Però és una aposta ferma i decidida de
la Regidoria de Promoció Econòmica.
Però no n’hi ha prou, hem de fer més!
Hem iniciat projectes per tal de dinamitzar més el nostre comerç local. Vetllem per l’estesa de la fibra òptica, pels
polígons industrials, per una millor
pàgina web municipal, vetllem també
per la formació dels joves que cerquen
feina. Però no n’hi ha prou, hem de fer
més!

Hem iniciat converses i contactes supramunicipals. Cal obtenir més recursos econòmics, cal buscar millors solucions als problemes de cada dia. No
estem tancats a cap despatx. Però no
n’hi ha prou, hem de fer més!
Treballem i volem continuar treballant
per millorar el nostre poble. Estem a la
teva disposició. Fes-nos arribar qualsevol queixa o proposta, la teva opinió
és molt important.
ERC-SÚRIA et desitja salut i BONES
FESTES!!

en allò que realment és el motiu de
fons de les coses, des de l’aiS tenim
clar que, a nivell local, compartir, generositat i col·laboració són paraules
que, sovint, impregnen les relacions
entre suriencs i surienques i l’Ajuntament: es comparteix l’organització
d’actes festius i activitats culturals;
s’ha compartit quina ha de ser la Súria del futur; es comparteixen els moments dels dia a dia... És a dir, com a
municipi (i com a Ajuntament) tenim
la sort que un munt de gent, a nivell
individual o bé formant part d’un

col·lectiu, s’implica en el transcorre
de l’activitat municipal posant-hi, a
més, il·lusió per tal d’anar millorant i
confiança en la feina que es fa.
Des de l’aiS us volem donar les gràcies i fer-vos aquest petit, però, merescut reconeixement. Està clar que
entre tots sumem més que individualment i que aquesta suma no és possible si no hi ha implicació, il·lusió,
esforç i confiança.
Que gaudiu d’un BON NADAL i un
FELIÇ 2016!!
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS
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GRUP MUNICIPAL DE CiU

GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Saben on van?

Han passat 6 mesos de legislatura i ja
seria moment de començar a solucionar les coses petites, i a fer les importants, amb visió de futur -per la persona
malfeinera, a la primavera no hi ha filera,
a l’estiu el filar no diu, a la tardor no hi ha
filor i a l’hivern el fred sorprèn.
Neteja del carrers: En general és deficient. Agreujat amb la caiguda de fulles
per la forta ventada, alguns carrers van
tardar quinze dies a escombrar-los.
Contenidors soterrats: Per fi! Al cap de
5 anys funcionen! després de malbaratar una fortuna i d’un munt d’incomo-

ditats pels veïns.
Obres al c/ de l’església: pensem que el
carrer no està dissenyat pel pas continuat de cotxes. El GiiS s’escolta els veïns i proposa deixar com a definitiu el
semàfor de la rotonda; el grup de govern respon que NO s’ho plantegen.
Nou Pla Urbanístic: volen requalificar
terrenys disminuint nivells de protecció ecològica. Hi ha algun rerefons que
no s’atreveixen a dir?
Taxes i impostos: han aprovat les ordenances sense reduir la pressió fiscal
als suriencs, amb un IPC negatiu, i en-

cara han creat més impostos nous.
El pressupost municipal de TOT l’any
són uns 6M€. Les administracions
“afins” al govern (C. Comarcal + Diputació + Generalitat) ens deuen més
de 2M€ des de fa anys. Són diners de
Súria, per què no els exigeixen?
A cada Ple, ja sabeu que fem preguntes sobre temes que ens transmet la
ciutadania, i continuarem aquesta tasca d’oposició constructiva.
Desitjar-vos unes bones festes i bon
any 2016... A PROP TEU.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Taxes i impostos per a 2016 i noves eleccions el 20-D
Fa 6 mesos que tenim un nou equip de
govern, però les percepcions no són
gens positives.
El tripartit conservador de CiU-ERCAiS ha presentat les ordenances fiscals,
en les quals afirmen que es “congelen”
els impostos i taxes municipals de cara
al 2016, setmanes després d’haver-nos
votat en contra una moció en què els socialistes demanàvem abaixar-los, amb
l’argument que l’IPC és negatiu.
Tot i això, l’equip de govern menteix.
Alguns impostos sí que s’han apujat, i
tenint en compte que l’IPC és una altra
vegada negatiu, tota la “congelació” és,
en realitat, un augment, que repercutirà

a les finances familiars de tots els suriencs i surienques.
Esperem que aquesta dinàmica canviï al
llarg de la legislatura. Si es duen a terme
polítiques socials justes, ens tindran al
seu costat, com ho hem manifestat en
diverses ocasions. I és que amb consens,
es pot construir una Súria millor, de tots
i per a tots.
Per altra banda, el dia 20 de desembre
hi hagut eleccions generals. A la campanya electoral hem defensat l’inici d’una
nova època d’entesa, en què es retorni
poder i capacitat de decisió als municipis, en què es respecti la nostra llengua
i la nostra cultura.

Des del PSC veiem amb preocupació la
confrontació que s’està vivint en les relacions Catalunya-Espanya. Tant el president Mas com el president Rajoy són
dues cares de la mateixa moneda: una
moneda conservadora, privatitzadora i
que busca la confrontació política per
evitar crítiques a la seva gestió.
I és per això que, un cop més, agraïm el
suport de totes les persones que ens han
fet confiança, com cada vegada que heu
volgut una Catalunya millor, més social
i més justa per a tothom.
Bon Nadal i bones festes a tots!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

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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