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Igualtat entre homes i dones,
un dret necessari per a tothom
L’Ajuntament organitzaLAactes
social per avançar-hi
Abril 2016
TORRE de sensibilització

LA NECESSITAT D’AVANÇAR CAP AL COMPLIMENT EFECTIU D’UN DRET IRRENUNCIABLE

L’Ajuntament de Súria organitza activitats
per la igualtat i contra la violència masclista
La sensibilització i la
prevenció són dos dels
objectius principals
de l’àrea d’Igualtat de
l’Ajuntament en la lluita
contra la desigualtat i
les relacions d’opressió
cap a les dones
Tot i els avenços legislatius i socials
de les darreres dècades, la violència
de gènere i les situacions de desigualtat entre homes i dones continuen sent un problema molt present en la nostra societat, fins i tot
entre les generacions joves.
Els ajuntaments juguen un paper
molt destacat en el desenvolupament d’accions de prevenció i sensibilització per la igualtat de gènere i
contra la violència masclista. Com a
institucions més properes a la ciutadania, poden tenir un coneixement
més directe de casos que requereixin un seguiment acurat o la posada
en marxa d’actuacions urgents, en
contacte directe amb altres administracions competents.
L’Ajuntament de Súria compta amb
una llarga trajectòria d’accions de
sensibilització social contra la violència masclista i d’afavorir l’apropament entre
les diferents cultures presents a la vila. Aquestes
accions es porten a terme
des de l’àrea d’Igualtat
de l’Ajuntament, amb la
col·laboració del Casal de
la Dona de Súria, el Consell Comarcal del Bages,
la Diputació de Barcelona

Lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona, davant la Casa de la Vila
L’Ajuntament compta amb una llarga tradició d’accions de sensibilització per la igualtat

i l’Institut Català de les Dones, un
organisme públic de la Generalitat.
Les principals activitats que es desenvolupen durant l’any giren al
voltant del Dia Internacional de la
Dona (8 de març) i el Dia Internacional contra la violència envers les
dones (25 de novembre), amb diferents actes de sensibilització.
La darrera edició del programa del
Dia Internacional de la Dona a Súria es va fer entre els dies 8 i 11 de
març. Va estar centrat en la necessitat de compartir tasques a la llar per
tal que la conciliació de la vida laboral i familiar, un element bàsic per
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a la igualtat entre homes i dones,
sigui una realitat, més enllà de les
declaracions de bones intencions.
En la salutació del programa, la regidora de Benestar Social, Sanitat i
Solidaritat, Carme Besa, proposava
“nous enfocaments que permetin
articular una organització nova del
temps i dels treballs, començant
per desterrar la idea que la conciliació només és una relacio entre la
vida professional i laboral”, per tal
d’introduir-hi també les necessitats
de desenvolupament personal.
Enguany, la celebració del Dia Internacional de la Dona a Súria ha
tingut el protagonisme
de l’activista catalana i
supervivent dels camps
nazis Neus Català. L’historiador surienc Jordi Algué va presentar al saló
de sessions de la Casa de
la Vila el vídeo que va dirigir en homenatge als 100
anys de vida de Neus Català per encàrrec de l’Ins-

titut Català
de les Dones (foto de
portada).
Altres activitats del
programa
van ser una
caminada
a la Font
del Roure
i el pou de
Acte del darrer Dia Internacional contra la violència masclista
glaç de la
Ribera (Sant Mateu de Bages), amb xement d’aquest cos per part de les
el guiatge de l’estudiós surienc Al- víctimes o de persones properes.
bert Fàbrega, a més d’un taller de En aquest sentit, la campanya insrelaxació i la tradicional lectura del titucional del darrer Dia Internacimanifest d’adhesió.
onal contra la violència de gènere
En el cas del Dia Internacional con- posava l’accent en la necessitat de
tra la violència envers les dones, conscienciació per denunciar la viol’acte central consisteix en una en- lència que es pugui produir en l’encesa d’espelmes per homenatjar les torn proper per evitar que el nostre
víctimes per violència de gènere silenci ens converteixi en còmplices
que s’hagin registrat a tot l’estat.
d’aquestes situacions inacceptables.
A més dels actes de sensibilització A Catalunya, el telèfon d’atenció a
que promou l’àrea d’Igualtat, la Po- les víctimes de la violència masclislicia Local també atèn en primera ta és el 900.900.120. És un telèfon
instància els casos de violència de gratuït i confidencial, que és operagènere que siguin posats en conei- tiu durant les 24 hores del dia.

L’Institut Català de
les Dones ofereix
claus per identificar
una relació abusiva
L’Institut Català de les Dones
assenyala diferents claus per
identificar una relació abusiva
en l’àmbit de la parella:
▶ Control. Si la parella t’envia
missatges constants al telèfon
mòbil o al correu electrònic,
del tipus: “Què fas?”, “On
ets?”, “Amb qui vas?”, etc.
▶ Aïllament. Si la parella et fa
creure que és el millor, i que
ni els amics ni la família hi
compten.
▶ Ridiculització. Si la parella et
menysté davant d’altra gent i
es burla de les teves opinions.
▶ Manipulació. Si la parella et
fa sentir culpable de les teves
accions i tergiversa la realitat.
▶ Abús. Si la parella t’obliga a
mantenir relacions sexuals
sense que et vingui de gust o
sense preservatiu.

EDITORIAL

Treballant per un món més just
En la gestió pública cal mantenir l’equilibri entre els grans projectes i altres actuacions, aparentment menys espectaculars, per garantir el
benestar quotidià i avançar cap a un món més
just i solidari. Des de fa molts anys, l’Ajuntament porta a terme iniciatives de sensibilització contra la violència masclista i per la plena
igualtat d’homes i dones, amb la col·laboració
d’institucions, entitats i persones de la vila.
Com a societat hi hem avançat molt, però encara no és suficient. Per això seguirem promovent aquestes accions, confiant que un dia ja
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no siguin necessàries. És evident que per poder fer les coses grans i les del dia a dia calen
recursos, i per això és important el superàvit
municipal aconseguit en el darrer exercici per
quart any consecutiu. Seguirem, però, fent
gestions per tal que altres administracions ens
paguin els deutes pendents. No voldria acabar sense fer un esment a l’èxit de les darreres Caramelles, que han estat de nou les més
grans de Catalunya. Felicitats a tothom!
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓ I DEFENSA DE LA CONVIVÈNCIA

La presidenta de la Diputació i la nova
delegada de la Generalitat visiten Súria
La presidenta
sabut aprofide la Diputatar les oporció de Barcetunitats”
i
lona, Mercè
té una ferma
Conesa,
va
“vocació culser a Súria
tural”. A més
el passat 19
de presidir
de gener per
la Diputació,
fer el pregó
Mercè Coneinstitucional
sa també és
de la festa de
alcaldessa de
Sant Sebastià.
Sant Cugat
Mercè Conedel Vallès.
sa també va
Una
altra
visitar el Povisita instible Vell i el
tucional descentre urbà
tacada va ser
de la vila, on
la de la nova
va ser infordelegada del
mada sobre
Govern de la
L’alcalde, amb Conesa (dalt) i Vilagrà
el projecte de
Generalitat
centre cultural de Cal Pau, acom- a la Catalunya Central, Laura Vipanyada per l’alcalde Josep Maria lagrà, que va tenir lloc el passat 15
Canudas i altres responsables insti- de març. Laura Vilagrà es va reunir
tucionals i tècnics.
amb l’alcalde Josep Maria Canudas
En el seu pregó, la presidenta de la a la Casa de la Vila. En la trobada
Diputació va destacar que les vincu- van parlar sobre diferents temes
lacions entre Súria i aquesta institu- d’actualitat de la vila, relacionats
ció “han estat intenses” al llarg de amb la Generalitat, el futur de la
la història i seguiran així en el futur. mineria del Bages i la celebració de
Segons Mercè Conesa, Súria “ha les Caramelles d’enguany.

Concentració i minut
de silenci contra els
atemptats de Brussel·les

Concentració contra els atemptats

L’Ajuntament es va afegir el 23 de
març al rebuig contra els atemptats de Brussel·les amb una concentració i un minut de silenci.
L’acte va comptar amb la participació de l’alcalde Josep Maria
Canudas i altres membres de la
corporació municipal, a més de
personal de l’Ajuntament i altres
ciutadans de la vila

La Mancomunitat del
Cardener, presidida
per l’alcalde de Súria
L’alcalde Josep Maria Canudas ha
estat nomenat nou president de la
Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener per un mandat de dos
anys, fins a finals de 2017. Aquest
organisme públic està format per
sis ajuntaments de la zona.

Suriacció passa comptes de les accions fetes
i en curs, i de les noves actuacions previstes
L’Ajuntament farà propostes per
fomentar la interrelació entre
els municipis del Mig Cardener
i impulsar el desenvolupament
d’iniciatives turístiques a la vila.
Així es va informar en un acte
que es va celebrar al Casal de
Joves per informar sobre les accions realitzades, previstes i en
curs d’implementació del Pla de

Desenvolupament Local Suriacció.
En el mateix acte, l’economista i geògraf Oriol Estela, cap d’Estratègies
per al Desenvolupament Econòmic
de la Diputació va parlar sobre les
estratègies a l’abast de les administracions locals en el nou entorn
econòmic generat per la crisi general dels darrers anys.
▶ Més informació: www.suriaccio.cat.
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El regidor de Participació, durant l’acte

LA VITALITAT DE LES CARAMELLES MÉS GRANS DE CATALUNYA

L’acte de cloenda de les Caramelles d’enguany va omplir de caramellaires i públic la plaça de Sant Joan i el seu entorn
A l’esquerra, imatge de l’acte d’inici de la festa a la Casa de la Vila (dalt) i tòtem informatiu que va ser instal·lat a la plaça de la Serradora

Les novetats del programa de Caramelles
aconsegueixen una molt bona acceptació
Les Caramelles de Súria han tornat ça de Sant Joan, retornant a aquest lloc una galejada dels trabucaires al
a ser enguany les més grans de Ca- espai públic el seu tradicional pro- davant de la Casa de la Vila.
talunya, amb una participació que tagonisme caramellaire. Les colles Aquesta edició també ha estat imes manté per sobre dels 900 carame- van ballar ‘El ball dels caramellai- portant per la presentació del llibre
llaires de totes les edats. Les prin- res del Cardener’, també interpretat ‘Les Caramelles de Súria’ de Núria
cipals novetats d’enguany han estat per músics de les colles.
Balaguer, el treball més destacat
la ballada final conjunta de totes les En l’acte d’inici de les Caramelles, fet fins ara sobre la història de la
colles a la plaça de Sant Joan i l’ac- l’alcalde Josep Maria Canudas va festa. El llibre forma part de la col·
te oficial d’inici de la festa a la Casa posar cintes en els estendards de to- lecció ‘Temes de Súria’, editada per
de la Vila, dos actes que van obtenir tes les colles. Posteriorment va tenir l’Ajuntament. Enguany també han
una molt bona acceptació.
estat estrenats dos tòtems
Les vuit colles participants
informatius sobre les Carahan estat les següents: Tro
melles a les places de Sant
Gros, La Llanterna, Juvenil
Joan i de la Serradora.
del Foment Cultural, Grans
Altres cites festives dels
de l’Agrupació Sardanista,
darrers mesos han estat el
Infantil de l’Agrupació SarCarnestoltes, la Cavalcada
danista, Infantil del Foment
de Reis, la Trobada GeganCultural, Altatxu i Coral
tera i la Festa de Sant SebasSòrissons.
tià, amb actes tradicionals,
La ballada conjunta va omculturals i de descobriment
Presentació del llibre de Núria Balaguer sobre la festa
plir de gom a gom la plapatrimonial.
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RECURSOS PER ASSEGURAR ELS SERVEIS MUNICIPALS I LA INVERSIÓ

El ple municipal aprova el pressupost
de 2016 sense cap vot en contra

El pressupost inicial de l’Ajuntament per a 2016 és de 6.541.950,85
euros, amb un increment del 3,93%
sobre l’exercici anterior. L’aprovació del pressupost va tenir lloc en
el ple ordinari del desembre, amb
8 vots a favor (CiU, ERC i aiS) i 5
abstencions (GIIS i PSC).
Els principals objectius estratègics
del nou pressupost són els següents:
▶ Mantenir els serveis bàsics, principalment en educació i serveis
socials, assegurant-ne l’oferta i la
qualitat.
▶ Estimular l’activitat econòmica
per a la creació de llocs de treball.
▶ Conservar en condicions adients
els carrers, els barris, els equipaments i els espais urbans i naturals a través de la despesa corrent.

Com en els anteriors exercicis, l’elaboració d’aquest nou pressupost
municipal s’ha vist condicionada
per un context econòmic desfavorable i un marc normatiu estatal que
segueix sent molt restrictiu per als
ajuntaments.
El nou pressupost municipal preveu un increment del 47,67% en la
partida d’inversions. Les més destacades es refereixen a obres d’adequació a les piscines municipals
i altres equipaments esportius, la
posada en marxa de pressupostos
participatius als barris, l’adquisició
de nou equipament per a la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis, i altres
actuacions de millora i manteniment a diferents equipaments, serveis i espais urbans de la vila.

L’Ajuntament rep un
estudi de la Diputació
sobre el futur de Cal Pau
L’Ajuntament de Súria ha rebut
un estudi de la Diputació de Barcelona sobre les diferents alternatives d’implantació d’equipaments culturals a l’edifici de Cal
Pau. En aquest estudi, elaborat
a proposta de l’Ajuntament, es
plantegen diferents propostes que
hauran de ser estudiades per a la
transformació d’aquest històric
edifici, que és de propietat municipal des de l’any 2015.

Nou pas endavant per a
la futura zona industrial
de Can Sivila-Abadal
Un ple extraordinari, celebrat el
15 de gener, va aprovar per 10
vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC)
i 2 vots en contra (GIIS) el text refós del pla parcial de Can SivilaAbadal per al desenvolupament
d’una zona industrial entre els
termes de Súria i Sant Mateu de
Bages. En la mateixa sessió es va
aprovar per unanimitat una modificació de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de Cal Jover.

L’Ajuntament de Súria va tancar el darrer exercici
amb el quart superàvit consecutiu des de l’any 2011

Nova convocatòria
dels ajuts per participar
en colònies escolars

L ’e x e r c i c i
del passat
any 2015 es
va tancar
a l’Ajuntament de
Súria amb
un superàvit net d’1.981.917,90 euros, segons la liquidació del pressupost que va ser presentada en el ple
ordinari del mes de març. Es tracta
del quart superàvit consecutiu del

L’Ajuntament ha realitzat enguany una nova convocatòria
dels ajuts per assistir a colònies
escolars i crèdit de síntesi, adreçada a alumnes d’educació infantil
i primària i educació secundària obligatòria (ESO). El termini
de presentació de sol·licituds va
acabar el passat 22 de gener. La
dotació pressupostària màxima
prevista d’aquesta nova edició de
la convocatòria és de 2.000 euros.

pressupost
municipal
surienc.
En el mateix ple es
va aprovar
per
unanimitat una moció del Grup Municipal Socialista per reclamar a la
Generalitat el reconeixement i pagament del deute que l’administració
catalana manté amb l’Ajuntament.

LA TORRE

6

Abril 2016

PREPARAR LA VILA PER A LES NECESSITATS DEL FUTUR

La sala Cal Balaguer
del Porxo acull dues
mostres de fotografia

Fotos del 46è Concurs Nacional

La sala Cal Balaguer del Porxo
acull fins al 15 de maig les exposicions del 46è Concurs Nacional
de Fotografia Vila de Súria i de la
1a Mostra Escolar de Fotografia.
El Concurs Nacional és organitzat per Joventuts Musicals, amb el
suport de l’Ajuntament. La Mostra Escolar ha estat convocada
per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, Joventuts Musicals i les
escoles Francesc Macià, Mare de
Déu de Montserrat i Fedac-Súria.

Noves activitats
formatives de l’Escola
Municipal de Música
L’Escola Municipal de Música ha
iniciat el 2n taller de música per a
nadons, després de la bona acceptació de la primera edició, i un taller de gospel. El centre també va
celebrar la seva Setmana Cultural
a mitjans de març.

El Taller de la Memòria
per a gent gran celebra
una nova edició
L’àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament ha organitzat una
nova edició del Taller de la Memòria, una activitat adreçada a la
gent gran. Les sessions es desenvolupen al Casal de Joves entre
els mesos d’abril i maig.

Presentació de l’avanç del POUM al saló de sessions de la Casa de la Vila
L’acte va ser un nou pas en l’elaboració d’aquest document bàsic de planejament

L’elaboració del POUM continua amb
l’exposició del document d’avanç
L’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Súria
va ser presentat públicament el 14
de gener en un acte celebrat al saló
de sessions de la Casa de la Vila. El
passat 9 d’abril va acabar el període
d’exposició pública d’aquest document, a partir del qual es definiran
les línies estratègiques i els criteris
urbanístics en el període 2018-2030.
En el transcurs de l’acte, l’alcalde Josep Maria Canudas va explicar que
el POUM serà “l’eina d’ordenació
urbanística integral” del municipi,

en substitució de les actuals Normes Urbanístiques de Planejament.
L’elaboració del nou POUM compta
amb el suport de la Diputació.
Els propers passos seran l’aprovació
inicial del nou planejament, un cop
hagin estat incorporades les aportacions i consideracions presentades
fins ara, i l’obertura d’un nou període d’exposició pública.
D’altra banda, el pati interior de la
Casa de la Vila acull des del passat
gener una exposició amb els principals punts de l’avanç del POUM.

Comencen les obres de construcció dels
murs de formigó de l’illa de Sant Jaume
Les obres de construcció dels
murs de formigó de l’illa de Sant
Jaume van començar el març passat. Aquesta actuació està inclosa
en el Projecte d’Intervenció Integral del Poble Vell i Sant Jaume,
que té l’objectiu d’esponjar i regenerar aquests barris suriencs.
Es preveu que la durada de les
obres sigui d’uns quatre mesos.
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La funció dels murs serà protegir
de l’erosió els talussos de l’illa.
D’aquesta manera també es podrà reobrir al trànsit el tram inferior del carrer Sant Sebastià.
El pressupost de les obres és de
204.549,30 euros, IVA inclòs,
aportats pel Pla de Barris (50%),
l’Ajuntament (28,5%) i la Diputació de Barcelona (21,5%).

ESTÍMULS PER INCENTIVAR L’OCUPACIÓ I L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

Nous contenidors per
recollir roba, sabates
usades i residus tèxtils

Un dels nous contenidors, a la dreta

Presentació a Súria de la nova convocatòria del programa europeu Leader
El ple va aprovar per unanimitat els ajuts per estimular l’ocupació i la inversió a la vila

L’Ajuntament promou la creació
de llocs de treball i noves inversions
L’Ajuntament ha obert el termini de
presentació de sol·licituds per a la
concessió d’ajuts econòmics per al
foment de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria. Les bases
reguladores d’aquests ajuts van ser
aprovades per unanimitat en el ple
municipal del passat 25 de febrer.
El termini de sol·licituds romandrà
obert fins al proper 30 de juny. La
convocatòria és oberta a micro, petites i mitjanes empreses amb qualsevol forma jurídica, i treballadors
autònoms amb seu social a Súria.

En aquest exercici de 2016, l’Ajuntament destina a la convocatòria una
partida de 30.000 euros. Per a més informació es pot accedir a la següent
adreça electrònica: www.suria.cat/
default.php?idcanal=4&idcategory=92.
D’altra banda, la Generalitat ha
obert una nova convocatòria dels
ajuts del programa Leader per a
empreses i ens públics.
Les persones interessades en aquestes línies d’ajuts es poden adreçar
a l’àrea de Promoció Econòmica
(planta baixa de la Casa de la Vila).

Campanya per fomentar la identificació i
el registre d’animals de companya a Súria
L’Ajuntament de Súria i la Mancomunitat Intermunicipal del
Cardener han posat en marxa una
campanya per fomentar la identificació i el registre d’animals de
companyia. Un altre dels objectius és informar els propietaris
sobre la vigent ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals.

La iniciativa és coordinada per les
àrees de Medi Ambient i de Via
Pública i Seguretat Ciutadana de
l’Ajuntament de Súria. Aquesta
campanya, que es perllongarà
fins a finals d’abril, és la reedició d’una actuació anterior per
promoure el cens d’animals de
companyia, i que va registrar resultats satisfactoris.
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Súria disposa des del gener de
quatre contenidors de roba, sabates usades i altres residus tèxtils.
El material recollit és reutilitzat i
reciclat per la Cooperativa Roba
Amiga, una entitat catalana sense ànim de lucre. Els contenidors
han estat insta·lats per l’àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament.

L’ús de la campanya
de promoció de les
deixalleries creix el 6%
La campanya per promoure l’ús
de les deixalleries fixa i mòbil amb
vals de descompte va registrar un
increment d’ús del 6% durant
l’any passat. Aquesta iniciativa
funciona des de l’any 2013, impulsada per l’àrea de Medi Ambient
de l’Ajuntament i la Unió de Botiguers de Súria.

El nou calendari de la
Closcaneta descriu els
canvis de la vida al bosc
El calendari de la Closcaneta per a
aquest 2016 està dedicat a la vida
al bosc i els canvis que registra
aquest entorn natural. L’Ajuntament i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener han distribuït 2.800 calendaris a la vila. La
publicació té el suport de la Diputació de Barcelona.

EL DINAMISME ASSOCIATIU PROMOU LA INTEGRACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL

El setmanari ‘Suria’ ja es
pot consultar a internet
en format digitalitzat

Súria celebra la primera Fira d’Entitats
i el concurs d’ambientació nadalenca

La col·lecció completa del setmanari ‘Suria’ entre els anys 19511977 es pot consultar i descarregar
des del passat febrer en format
digital a través d’internet, des del
web de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de
Barcelona. La digitalització ha estat una iniciativa de la Biblioteca
Pública de Súria, amb el suport de
l’Ajuntament.

L’Ajuntament homenatja
la figura del desaparegut
Josep Graells i Circuns
L’Ajuntament va homenatjar la
figura del desaparegut Josep Graells i Circuns, impulsor del moviment geganter a la vila i fundador
dels Fadrinets del Poble Vell, en
l’acte inaugural de l’exposició ‘Gegants’, que es va poder veure fins
al 6 de març a la sala Cal Balaguer
del Porxo. Josep Graells va ser regidor de Cultura de l’Ajuntament
a mitjans del segle passat.

La primera Fira d’Entitats es va celebrar el desembre a la plaça de Sant Joan
Una de les activitats va ser el lliurament dels premis del Concurs d’Ambientació Nadalenca

Una quinzena d’entitats de la vila
va participar el passat 20 de desembre en la primera Fira d’Entitats de
Súria a la plaça de Sant Joan. En el
transcus de la Fira es van lliurar els
premis del primer Concurs d’Ambientació Nadalenca de Balcons, Finestres i Façanes.
Aquestes dues activitats van ser
impulsades, respectivament, per

les àrees de Cultura i de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament, amb el
suport de diferents entitats i persones de la vila. La dotació econòmica del Concurs va ser aportada per
l’Ajuntament i la Unió de Botiguers
de Súria.
En el transcurs de la Fira també va
tenir lloc una subhasta per recollir
fons destinats a la Marató de TV3.

Renovació del Consell de la Gent Gran

Exposició ‘Controles?’ al Casal de Joves

El Consell Municipal de la Gent Gran participarà
enguany activament en la campanya ‘Tracta’m bé’
per promoure el respecte i el bon tracte a les persones grans, segons es va informar en l’acte de renovació parcial d’aquest organisme consultiu.

El Casal de Joves va acollir durant el mes de gener l’exposició ‘Controles?’ sobre els riscos de les
drogues i la prevenció del seu consum. La mostra, impulsada per la Diputació, va incloure activitats per a joves, pares i mares, i professionals.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Preparats per a invertir

En el darrer ple vàrem presentar la liquidació pressupostària del 2015, que
es va tancar amb superàvit per quart
any consecutiu. Això ens fa estar molt
satisfets, ja que indica que estem administrant de forma eficient la despesa i les inversions.
Un altre punt a favor per a les finances municipals serà el cobrament del
deute del CAP, un cop desllorigat tot
l’expedient. No ha estat fàcil, ni ràpid,
desfer els problemes administratius i
judicials que llastraven la propietat.
Per això, és evident que estem davant
d’un moment en què les finances mu-

nicipals ens permeten pensar en fer
inversions importants al municipi. Les
diferents regidories gestionades per
regidors de Convergència preparen
projectes i inversions que seran desenvolupades en aquests anys de mandat.
També durant aquests dies, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya s’està enllestint el Pla Director Urbanístic que
donarà resposta a l’encaix de les necessitats de l’empresa minera i als seus
plans de futur, amb la voluntat de la
gent de Súria d’expressar com volem
que sigui el nostre creixement. Això es

reflectirà en el POUM, en el qual estem treballant.
Com és habitual, en aquesta edició de
La Torre trobareu un seguit d’articles
que expliquen la gestió del Equip de
Govern de l’Ajuntament en altres temes rellevants, com la igualtat entre
homes i dones, l’activitat cultural i
festiva, la promoció de la recollida selectiva i el medi ambient, les iniciatives formatives dels centres educatius
municipals i les actuacions adreçades
a les persones grans de la vila, entre
d’altres aspectes destacats.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Ocupació, formació i promoció del comerç
El mes de març de 2015, Súria tenia un
atur registrat de 397 persones. Amb les
dades actualitzades del març de 2016,
hi ha 354 persones sense feina. En un
any, s’han aconseguit 43 aturats menys.
Són bones noticies però no n’estem satisfets; hi ha massa persones a l’atur!
Per intentar reduir el nombre d’aturats,
la Regidoria de Promoció Econòmica
realitza les següents accions:
Orienta i acompanya persones en situació d’atur. Realitza entrevistes i assessora. Està en contacte amb totes les
empreses que busquen candidats, ofe-

rint-los els perfils més adients per cobrir els seus llocs de treball. Ofereix “el
Club de la Feina” i manté actualitzada
setmanalment les ofertes de treball que
sorgeixen. Informa a través del portal
www.suriaocupacio.cat i també a twitter.
com/suriaocupacio. Destina 30.000 euros
per incentivar la creació de llocs de treball i per a inversions empresarials. Des
del dia 1 d’abril i fins el 30 de juny les
empreses i autònoms poden presentar
les sol·licituds per a demanar aquests
ajuts.
Pel que fa a formació, properament es

Compromesos amb els ciutadans

El passat dia 3 de març, al Casal de Joves, es va celebrar un acte informatiu
respecte al Pla de Desenvolupament
Local (Suriacció) per tal de donar a conèixer als suriencs i a les surienques en
quin estat es troba l’aplicació d’aquest
pla. La resposta ciutadana no va ser la
que esperàvem cap dels grups que formem el Comitè Executiu del PdL; per
això, des de l’aiS creiem necessària fer
una breu reflexió.
Sense obviar que hi hagi pogut haver-hi
errors en la programació de l’acte, sí que
val la pena recordar com són d’impor-

tants aquests actes. Aquests anys de crisi estan generant un descontentament
creixent de la ciutadania vers la política
i els polítics; hi ha molts factors que expliquen aquest distanciament, però una
de les causes principals és la falta d’informació i control sobre la pràctica de la
funció pública.
Des del Comitè Executiu del PdL, integrat per membres de tots els grups
municipals amb el suport de personal
tècnic de l’Ajuntament, vam organitzar
l’acte del dia 3 de març amb la finalitat
de retre comptes als suriencs i les suri-
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realitzaran cursos per a l’obtenció de
la certificació ACTIC (Acreditació de
Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació). És un certificat acreditatiu en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Súria participarà juntament amb 33
municipis de tot Catalunya en la campanya “Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir”. La campanya té
com a objectius: la dinamització comercial i turística de la zona i, de retruc, tot
el poble.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

enques perquè estem convençuts que
la ciutadania té el dret i la necessitat de
poder-se informar objectivament sobre
les polítiques públiques, tant les que es
proposen com les que s’apliquen.
L’alternativa independent per a Súria
creu, fermament, en aquest compromís
amb els ciutadans, per això us volem
animar a que el vostre compromís amb
la política municipal vagi més enllà de
dipositar un vot en una urna i a què
participeu, com molts ja ho féu, en tot
allò que té a veure amb el futur de Súria.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Una mica de planificació potser?
Molts mesos constatant una realitat:
el tripartit de govern no funciona. Els
pressupostos es modifiquen constantment, signen convenis erronis amb
un mes de caducitat, es perd un 30%
de l’aigua potable i diuen ‘és normal’,
instal·lacions en un estat deplorable...
No es veuen resultats per enlloc. Les
culpes sempre son ‘dels altres’, de
la Generalitat, de la Diputació, de
l’ACA... Diu l’adagi que ‘pagès murri
a la feina de mena, sempre es queixa
de l’esquena’ Què no veuen la realitat
que ens envolta? Els nostres gover-

nants no viuen a Súria?
Fa anys que la Generalitat, ens deu
vora 3.000.000€, gairebé la meitat del
pressupost anual! En moltes ocasions
el GiiS ha demanat de pressionar perquè ens paguin, oferint la nostra total
col·laboració per reclamar els diners
de Súria.
S’ha presentat el Pla Director de la
Mineria, que condicionarà espais i
activitats de les mines, i està en tràmit el Pla d’Ordenació Urbana, on es
defineixen espais, vivenda i activitats.
Els suriencs HAURIEM DE FER-HI

APORTACIONS, amb allò que ens
preocupa, o com ens imaginem el
nostre poble. Us encoratgem a fer-ho.
Estem decidint el nostre futur.
El GiiS ha iniciat una altra ronda de
contactes amb entitats, associacions i
particulars per copsar la vostra opinió
directament, sense filtres. Volem saber el vostre parer sobre coses que us
amoïnen: aturats, impostos, carrers
en mal estat, piscines, pavelló, camp
de futbol... Sabeu qui som i sabeu on
trobar-nos. Sempre... A prop teu.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Deute pendent i passivitat del govern municipal
Durant el ple municipal del mes de març,
tots els grups polítics van aprovar una moció del PSC per la qual instava el nostre
equip de govern a exigir el pagament del
deute que la Generalitat té amb el nostre poble i amb tots els suriencs i surienques.
La quantitat total d’aquest deute supera els
2,88 milions d’€, dels quals 1,83 milions corresponen al pagament del CAP que va construir l’últim govern del PSC.
Quina és la classe de Catalunya que vol el
govern conservador de “Junts pel Sí”, si no
prioritzen el pagament dels equipaments sanitaris d’arreu del territori i el deute amb els
Ajuntaments?
Als pressupostos de l’any 2015, la Generalitat es va comprometre a pagar-ho, però fi-

nalment es va gastar els diners en una altra
cosa. Creiem sincerament que el nostre govern municipal (CiU-ERC-AiS) no està fent
tot el que cal per cobrar aquesta quantitat.
Però, per què?
Entenem que hi ha d’haver un cert “amiguisme” polític, però el nostre Ajuntament
faria bé de recordar que la seva lleialtat és
amb Súria i els seus ciutadans...
Gracies als ingressos extraordinaris que s’estan tenint amb les obres d’Iberpotash i l’augment d’impostos que CiU-ERC-AiS ha fet
els últims anys, el tancament del pressupost
del 2015 ha tingut 1,98 milions d’€ de superàvit i sembla que el cobrament del deute sigui quelcom secundari. Lamentem que això
sigui així, ja que amb aquests diners, Súria

podria créixer i tenir mes serveis de qualitat d’una manera molt més exponencial, en
comptes de fer de banc de la Generalitat.
Fa pocs dies, a més a més, ens vam assabentar per la premsa que la hipotètica biblioteca
nova a “Cal Pau” podria tenir un cost aproximat d’entre 3,6 i 4,5 milions d’€. Esperem
que l’equip de govern ho desmenteixi, ja que
es tracta d’una quantitat totalment desorbitada.
Pel que fa al conjunt d’Espanya, volem expressar que confiem en que finalment s’imposi un pacte de progres, que permeti el retorn d’uns drets que la dreta catalana (CiU)
i l’espanyola (PP) ens van treure la passada
legislatura.

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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