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El Poble Vell i Sant Jaume, dos
barris històrics de present i futur

La revitalització es manté
com a objectiu
constant des dels anys 80
Desembre 2016
LA TORRE

ACTUACIONS PER A LA MILLORA URBANÍSTICA I LA DINAMITZACIÓ SOCIAL DE DOS BARRIS HISTÒRICS

La revitalització del Poble Vell i Sant Jaume,
objectiu permanent de l'acció municipal
Els dos barris tenen
problemàtiques que
també es detecten als
nuclis antics de moltes
poblacions catalanes,
amb condicionants
estructurals específics
com l'orografia
El Poble Vell i Sant Jaume van ser
els principals nuclis de Súria abans
del desplaçament del centre urbà
a partir de finals del segle XIX. Els
dos barris comparteixen problemàtiques que també es detecten a
molts nuclis històrics: envelliment
del parc d'habitatges, reducció del
teixit comercial, necessitat de més
equipaments socials, etcètera.
Els intents de revitalització dels dos
barris han estat objectiu permanent
de tots els equips de govern municipal des dels darrers anys vuitanta, quan la Generalitat va portar a
terme al Poble Vell una profunda
rehabilitació que es va convertir en
actuació de referència dels processos de recuperació urbanística dels
barris antics de Catalunya.
Però la revitalització dels nuclis històrics és un procés a llarg termini
que, en el cas de Súria, ha de tenir
en compte uns condicionants estructurals específics, com l'orografia i les limitacions pressupostàries,
que s'han intentat superar a través
de l'accés a plans impulsats per institucions d'àmbit supramunicipal,
especialment la Generalitat i la Diputació de Barcelona. El desenvolupament d'aquestes i altres actuacions s'ha portat a terme amb un

La urbanització de l'Era del Quinquer ha estat una de les obres del Pla de Barris
El Projecte d'Intervenció Integral del Poble Vell i Sant Jaume va començar l'any 2007

estret contacte amb les Associacions
de Veïns dels dos barris suriencs.
El Projecte d'Intervenció Integral
del Poble Vell i Sant Jaume va començar el 2007 dins del Pla de Barris finançat per la Generalitat. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa
és la millora de la qualitat de vida
de les persones que hi viuen, a través d'actuacions urbanístiques, ajudes a la rehabilitació i accions per a
la dinamització econòmica i social.
Des de la seva posada en marxa, el
Pla de Barris ha hagut de fer front
a importants complexitats administratives i a les dificultats financeres
de la Generalitat, dos fets que n'han
alentit el desenvolupament a Súria
i a nombrosos municipis catalans,
amb els inconvenients que això ha
representat per als veïns.
Malgrat això, el Projecte d'Intervenció Integral del Poble Vell i Sant
Jaume ha permès portar a terme millores als principals eixos de comunicació dels dels dos barris, recuperar espais i equipaments, i finançar
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projectes de rehabilitació d'habitatges. Una de les obres incloses en el
pressupost municipal per a 2017 és
la tercera fase de la urbanització del
carrer Sant Sebastià (veure la pàgina 6 d'aquesta edició de La Torre).

Recuperació patrimonial. Més

enllà del Pla de Barris, l'actuació
de recuperació i millora patrimonial més recent han estat les obres
de l'accés a l'església del Roser pel
carrer Major del Poble Vell i la plaça
dels Papes, davant la porta principal del temple. L'actuació va ser
promoguda per l'Ajuntament de
Súria i el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació.
Aquesta intervenció va consistir
en substituir lloses, reconstruir esgraons, aplicar un tractament de
conservació a la porta i instal·lar-hi
nous passamans.
En l'àmbit cultural, la programació
d'exposicions i activitats a Cal Balaguer del Porxo i la museïtzació
permanent d'una nau de l'església

del Roser
intenten
atreure visitants de
Súria i d'arreu al Poble
Vell.
Pel que fa a
actuacions
socials i de
promoció
Persones participants en el programa 'Treball als Barris'
econòmica,
entre els anys 2013-14 es va desen- Antics, molt per descobrir, molt per
volupar el programa 'Treball als oferir', una iniciativa d'àmbit català
Barris', basat en accions d'acompa- per revitalitzar el teixit comercial
nyament a la inserció o millora la- dels nuclis històrics.
boral de persones residents al Poble A aquestes accions cal afegir-hi la
Vell i Sant Jaume. La realització del promoció turística, amb el Centre
programa va ser coordinada i im- d'Interpretació del Castell, la Fira
pulsada per l'àrea de Promoció Eco- Medieval d'Oficis, el Geoparc Munnòmica de l'Ajuntament, a partir dial Unesco i l'actual campanya de
d'una iniciativa del Servei d'Ocupa- visites als nuclis antics de Cardona,
ció de Catalunya (SOC) per a barris Solsona i Súria com a eixos desde tot el país.
tacats. El turisme ha de continuar
L'àrea de Promoció Econòmica tam- sent una eina bàsica per dinamitzar
bé va promoure la participació del aquests barris històrics i aconseguir
Poble Vell i Sant Jaume en la dar- recursos per millorar la qualitat de
rera edició de la campanya 'Barris vida de les persones que hi viuen.

Les millores de l'accés
a l'església del Roser
treuen a la llum noves
troballes patrimonials
Els treballs de millora dels accesos a l'església del Roser,
realitzats enguany, han permès confirmar que la plaça
dels Papes havia estat un espai d'enterraments abans de
l'ampliació i les reformes que
van donar al temple la seva
fesomia actual a partir de la
segona meitat del segle XIX.
Les tombes detectades podrien
datar dels segles XVII o XVIII.
Aquestes obres de millora dels
accessos formen part d'un projecte més ampli per eixamplar
l'espai museístic de l'església,
ubicat en una lau lateral del
temple, i crear un circuit de
visita conjunta amb el Centre
d'Interpretació del Castell per
posar de manifest la vinculació
estructural que existeix entre
els dos edificis.

EDITORIAL

Compromís des del diàleg
Totes les institucions públiques han de desenvolupar al mateix temps projectes estratègics a mig i llarg termini, i actuacions més
concretes que afecten directament el dia a
dia dels ciutadans. No sempre és fàcil transmetre que aquests dos àmbits de gestió estan
íntimament relacionats. En aquest número de
La Torre hem volgut recordar algunes de les
iniciatives que l'Ajuntament ha portat a terme
al Poble Vell i a Sant Jaume des dels darrers
anys vuitanta sota diferents governs municipals per revitalitzar aquests dos barris i millo-
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rar la qualitat de vida dels seus veïns. Tot això
cal fer-ho amb els recursos de què disposem i
amb els que aconseguim d'altres administracions, en un entorn general de contenció que
encara ens ho posa més difícil. Malgrat això,
des de l'Ajuntament mantenim el compromís
per fer-ho possible des del diàleg, tal com hem
volgut expressar amb els pressupostos participatius amb els barris per a aquest 2017.
Bon Nadal i molta sort per al nou any!
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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NOVA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES I CANVIS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Joan Pere Ruiz i Montserrat Juncadella
s’incorporen al govern municipal

Els nous jutges de pau
titular i substitut de
Súria prenen possessió

Els jutges de pau sortints i entrants

Montserrat Juncadella i Joan Pere Ruiz, al saló de sessions de la Casa de la Vila
Els nous regidors de l'equip de govern van prendre possessió el passat 27 d'octubre

En el ple celebrat el 27 d'octubre,
van prendre possessió Joan Pere
Ruiz Vidal i Montserrat Juncadella
Navarra com a nous regidors i membres del grup de CiU i de l’equip de
govern municipal, en substitució de
Ricard Reguant Gallego i Aida Roca
Carreras.
A conseqüència d’aquestes noves
incorporacions, l’alcalde Josep Maria Canudas va signar els decrets de
noves delegacions de competències,
nova composició de la Junta de Govern Local, nomenament de tinents
d’alcalde i nous representants de
l’Ajuntament en diferents organismes i entitats.
Joan Pere Ruiz ha assumit les competències de Medi Ambient i Joventut. Per la seva banda, Montserrat
Juncadella n’ha assumit les de Cultura. El regidor Miquel Caelles, que
ja formava part de l’equip de govern com a responsable de les àrees de Turisme i Participació, també
assumeix a partir d’ara l’àrea d’Ensenyament.
La nova composició de la Junta de
Govern Local, òrgan col·legiat mu-

nicipal de caràcter resolutori, és la
següent: Carme Besa (primera tinent d’alcalde), Joan Castellà (segon
tinent d’alcalde), Jordi Sala (tercer
tinent d’alcalde) i Valentí Sastre
(quart tinent d’alcalde).
D’altra banda, la nova relació de representants de la corporació municipal en diferents organismes i entitats és la següent:
► Consell de Medi Ambient: Joan
Pere Ruiz.
► Consell Escolar Municipal: Miquel Caelles.
► Consells Escolars dels centres
d’ensenyament: Miquel Caelles.
► Mancomunitat Intermunicipal
del Cardener: Joan Pere Ruiz.
► Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat: Joan Pere Ruiz.
► Comunitat de Regants de Súria:
Joan Pere Ruiz.
El decret sobre els representants
de la corporació en diferents organismes i entitats va ser ratificat en
el ple municipal ordinari que es va
celebrar el passat 24 de novembre,
per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i
PSC) i 3 abstencions (GIIS).
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Els nous jutges de pau titular, Jaume Bransuela, i subtitut, Ramon
Garriga, han pres possessió de
llurs càrrecs després d'haver estat
nomenats pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) a
proposta de l'Ajuntament de Súria. El mandat dels nous jutges
titular i substitut serà de quatre
anys. Fins ara, els jutges de pau
titular i substitut eren, respectivament, Ramon Garriga i Maria
Teresa Cots. Abans del ple municipal del passat 27 d'octubre,
la corporació municipal va fer un
acte de reconeixement als jutges
de pau sortints, amb la presència
de Jaume Bransuela. L'alcalde Josep Maria Canudas i els portaveus
dels grups municipals del GIIS,
Pere Requena, i del PSC, Antoni
Julián, hi van agrair el treball dels
jutges de pau sortints.

L'Arxiu Municipal
comença a classificar
el fons d'El Corriol
L'Arxiu Municipal ha començat a
ordenar, classificar i inventariar el
fons documental de l'antic grup
de colònies El Corriol. La donació del fons va ser realitzada per
antics monitors del grup, que va
ser especialment actiu durant les
dècades dels darrers vuitanta i
noranta.

UNA EINA DE PROMOCIÓ I REVALORITZACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

Les recreacions històriques van ser un dels punts d'atracció dels visitants en la darrera edició de la Fira Medieval d'Oficis
Els Grallers del Poble Vell encapçalen el seguici d'autoritats (dalt). A sota, monitors de la gimcana nocturna, una de les novetats d'enguany

La 15a Fira Medieval d'Oficis va oferir més
recreacions històriques i actes per als joves
Milers de persones van visitar la cal del Bages, Agustí Comas, i pel El certamen es va refermar nova15a Fira Medieval d'Oficis al Poble regidor d'Ensenyament, Turisme i ment com una de les fires històriVell els dies 12 i 13 de novembre, Participació, Miquel Caelles, a més ques més destacades de la Cataluen una edició marcada pel reforça- d'altres autoritats locals i comarcals. nya central. Dues novetats d'aquesta
ment de les recreacions històriques En l'acte d'inauguració, Marc Cas- edició van ser una gimcana jove que
i la incorporació d'actes per al pú- tells va explicar que la forta impli- va tenir lloc la nit del dissabte 12 de
blic familiar i jove. Més d'una qua- cació d'institucions, entitats i per- novembre, i dues sessions de tastos
rantena de demostracions i tallers sones en el certamen demostra que d'olis que es van fer diumenge 13
d'oficis tradicionals van formar part Súria "creu en el seu passat, però de novembre, a càrrec d'experts del
del certamen, a més d'actuacions de sobretot en el seu futur".
Panell de Tast Oficial d'Olis Verges
música i dansa, animacions
d'Oliva de Catalunya.
de carrer, exposicions i alLa 15a Fira Medieval d'Ofitres activitats.
cis va ser organitzada i
La inauguració de la Fira
coordinada per l'àrea de
Medieval d'Oficis va anar
Turisme de l'Ajuntament,
a càrrec del vicepresident
amb la col·laboració de
de la Diputació de Barcenombroses persones i enlona i alcalde d'Igualada,
titats de la vila, i el suport
Marc Castells, acompanyat
del Consorci de Comerç,
per l'alcalde de Súria, Josep
Artesania i Moda de CataMaria Canudas, pel presilunya, la Diputació de BarEl vicepresident de la Diputació parla en l'acte inaugural
dent del Consell Comarcelona i la Generalitat.
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PROJECTES I PREVISIONS ECONÒMIQUES PER AL PROPER EXERCICI

El ple municipal aprova per majoria el
pressupost de l'Ajuntament per a 2017

El ple municipal va aprovar el passat 1 de desembre en sessió extraordinària el pressupost de l’Ajuntament per a l'any 2017, que estarà
situat en 7.064.969 euros (+7,99%).
La proposta de pressupost municipal va ser aprovada per 8 vots a
favor (CiU, ERC i aiS) i 5 vots en
contra (GIIS i PSC).
Els principals objectius econòmics
del nou pressupost són mantenir
l’equilibri i la solvència per assegurar el pagament als proveïdors
en un termini de trenta dies, garantir la disponibilitat de recursos i la
sostenibilitat dels comptes, tenir
capacitat d’inversió, absorbir parcialment la baixa d’ingressos de la
Generalitat i preservar el patrimoni
municipal amb el màxim rendiment
social i econòmic.
Els principals objectius estratègics
del pressupost municipal per a
l'any 2017 són els següents:
► Serveis a les persones. Manteniment dels serveis bàsics, principalment en educació i serveis socials,
assegurant-ne l’oferta i la qualitat.
Les partides de l’àrea de Benestar
Social i Sanitat s’incrementen un
30%. Es mantenen les aportacions
als centres formatius municipals
(Escola Bressol Petit Estel, Escola de Música i Escola de Formació
d’Adults) i al programa de lleure

infantil El Juliol tot ho vol.
► Promoció econòmica. Estímuls
a l’activitat econòmica i ajuts a la
creació de treball. Les partides de
l’àrea de Promoció Econòmica s'incrementen un 35%. Es mantenen les
aportacions a l’àrea de Turisme, que
organitza la Fira Medieval d’Oficis.
► Equipaments municipals. Construcció de nous equipaments municipals i manteniment dels actuals.
Instal•lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per a edificis
municipals, reparació de la coberta
de l’església del Roser, depuració
d’aigües residuals del barri de Fusteret i el polígon de La Pobla, i construcció de vestidors per a les pistes
de pàdel. També es preveu continuar les obres d'urbanització del
carrer Sant Sebastià (tercera fase) i
la remodelació de les piscines municipals (segona fase).
► Via pública i entorn. Es mantenen les aportacions per a la conservació en condicions adients de
carrers, equipaments, espais urbans
i naturals. Actuacions de manteniment i neteja del riu Cardener, i
campanya de control dels excrements dels gossos.
► Col•laboració amb els barris.
S'hi inclou una partida de 107.000
euros en concepte de pressupostos
participatius amb els barris.
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Es mantenen sense
canvis les taxes de
vehicles i d'escombraries
per a l'any vinent
Les ordenances fiscals per a l'any
2017 mantenen sense canvis l'impost de béns immobles (IBI) i les
taxes de vehicles i d'escombraries,
entre d'altres, segons un dictamen
aprovat en el ple municipal del
passat 27 d'octubre per 10 vots
a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 2
abstencions (GIIS). Aquest és el
tercer any consecutiu que es congelen aquests impostos i taxes.
Tampoc no registren variació les
taxes que afecten els serveis d'ajut
a domicili, els serveis al cementiri i l'impost d'activitats econòmiques (IAE) per a grans empreses.
Les ordenances fiscals per a l'any
2017 fixen una reducció de fins al
50% en la taxa actual sobre obertura, modificació o ampliació
d'empreses i altres negocis.
D'altra banda, es preveu la modificació de diferents taxes que graven l'ocupació de la via pública
per tal de fer-les més pràctiques
a l'hora d'aplicar-les, reduint els
costos que representen per als
contribuents.

Cursos sobre tecnologies
de la informació i la
comunicació ACTIC
L'àrea de Promoció Econòmica
de l'Ajuntament va realitzar dos
cursos intensius d'acreditació de
competències en tecnologies de la
informació i la comunicació (ACTIC), que van tenir lloc els mesos
d'octubre i novembre. L'ACTIC
permet a qualsevol persona de
més de 16 anys demostrar les seves competències en tecnologies
de la informació i la comunicació
amb una prova per ordinador.

MÉS RECURSOS PER A L'AMORTITZACIÓ DE CRÈDITS I NOVES INVERSIONS

Segona edició del
concurs d'ambientació
nadalenca de la vila
L'àrea de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament ha convocat la segona edició del concurs d'ambientació nadalenca de balcons, finestres i façanes, amb premis de 400
a 100 euros en vals de compra per
a les modalitats d'ornamentació i
il·luminació. El termini d'inscripcions va acabar el 14 de desembre.
El concurs es proposava estimular la participació per donar més
atractiu a la imatge de la vila.

Súria s'ha incorporat
al projecte Cultura
Emprenedora a l'Escola
Súria s'ha incorporat aquest curs
2016-17 al projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, una iniciativa impulsada per la Diputació de
Barcelona amb la participació de
l'Ajuntament i dels centres escolars adherits. L'escola Fedac-Súria
ha estat el primer centre de la vila
que desenvolupa el projecte, tot i
que està previst que també s'implanti a les altres escoles que el
vulguin incorporar.

Sessió informativa sobre
els ajuts Leader per a
emprenedors i empreses
La Casa de la Vila va acollir a mitjans de novembre una sessio informativa sobre la segona convocatòria dels ajuts Leader, adreçats
a emprenedors, empreses, fundacions i ens públics que tinguin
previst fer inversions per a projectes de creació i millora. L'acte
va ser a càrrec de l'Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, de la qual forma
part l'Ajuntament de Súria.

Dependència interior del centre d'atenció primària (CAP) Goretti Badia
L'equipament sanitari va entrar en servei l'any 2011 a la plaça de la Serradora

La Generalitat paga a l’Ajuntament
el deute per la construcció del CAP
La Generalitat ha pagat el deute de
1.517.546,02 per la construcció de
l’actual centre d’atenció primària
(CAP) Goretti Badia, donant compliment al compromís expressat pel
conseller de Salut, Antoni Comín,
en la visita que va fer a la vila el passat 7 de setembre.
L’esmentada quantitat serà destinada a l’amortització de crèdits
existents i a noves inversions que
es plantejaran durant l’any 2017 per
executar en els propers exercicis.
L’Ajuntament havia assumit la pro-

moció, construcció i execució del
CAP arran d’un conveni signat l’any
2007, en virtut del qual el Servei
Català de la Salut es comprometia
a comprar el local després de l’acabament de l’obra. Malgrat això, els
problemes de tramitació administrativa i les dificultats econòmiques
de la Generalitat van impedir fer
efectiu fins ara aquest compromís.
El CAP Goretti Badia és la seu de
l’àrea bàsica de salut (ABS) de Súria, i va entrar en funcionament el
setembre de l’any 2011.

El PDU de l’activitat minera al Bages, en
exposició pública fins al proper 12 de gener
El Pla Director Urbanístic (PDU)
de l’activitat minera al Bages es
troba en exposició pública fins al
proper 12 de gener, després de la
seva aprovació inicial per part de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya a finals del passat mes d'octubre.
El document va ser publicat al
Diari Oficial de la Generalitat
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(DOGC) del 4 de novembre i també pot ser consultat a través del
web municipal (www.suria.cat).
L’objectiu del PDU és ordenar els
espais vinculats al desenvolupament de l’activitat extractiva potàssica, així com el tractament de
la matèria primera, garantint la
viabilitat econòmica, social i mediambiental de l’explotació.

IMPLICACIÓ SOCIAL I CIUTADANA SENSE DIFERÈNCIA D'EDATS

Adhesió a campanyes
sobre malalties
intestinals i salari mínim

Acte de cloenda de la Setmana de la Gent Gran, celebrat al local de L'Esplai
El programa d'activitats es va desenvolupar a començaments del mes d'octubre

La Setmana de la Gent Gran se celebra
amb un elevat nivell de participació
La Setmana de la Gent Gran es va
celebrar a començaments d'octubre
amb un alt nivell de participació. En
l'acte de cloenda es van presentar les
activitats del Consell Municipal de
la Gent Gran i de l'àrea de Benestar
Social de l'Ajuntament per a aquest
curs 2016-17, que estaran centrades
en la continuació de la campanya
'Tracta'm bé' i les actuacions per fomentar les relacions intergeneracionals, amb la col·laboració dels centres d'ensenyament de la vila.
Al llarg d'aquest curs es farà una

obra de teatre sobre el respecte a
la gent gran i una xerrada sobre la
protecció dels drets de les persones grans, amb la col·laboració del
Programa d'Envelliment Actiu de la
Diputació de Barcelona. Una altra
de les novetats serà l'augment de la
periodicitat del taller de la memòria
per a les persones grans.
La Setmana de la Gent Gran va començar amb la presentació d'un llibre de receptes aportades per persones grans de la vila i editat per
l'àrea de Benestar Social.

L'Ajuntament s'ha adherit a sengles campanyes ciutadanes sobre
les malalties inflamatòries intestinals i per fixar en mil euros el
salari mínim del personal al servei del consistori. En el primer
cas, l'objectiu és arribar a acords
amb establiments i equipaments
per autoritzar l'ús dels lavabos a
pacients amb targetes identificatives. Les dues adhesions van ser
aprovades en el ple municipal del
passat 29 de setembre.

Més de 600 atletes
participen en el Cros
Escolar de Súria
Més de 600 atletes del Bages i
del Moianès van participar en el
Cros Escolar de Súria, que va tenir lloc diumenge 23 d'octubre
al circuit del Rieral del Tordell.
L'organització del Cros Escolar de Súria va anar a càrrec de
l'àrea d'Esports de l'Ajuntament
i el Consell Esportiu del Bages,
amb la col·laboració i el suport
dels centres d'educació primària de la vila i la Diputació de
Barcelona.

Acte de renovació parcial del
Consell Municipal dels Infants
El Consell Municipal dels Infants va celebrar
l'acte anual de renovació parcial, amb el qual
es van iniciar les seves activitats de l'actual curs
2016-17. Les principals accions previstes estaran
dedicades a fomentar el respecte en les relacions intergeneracionals a través de la campanya
'Tracta'm bé'. Aquest organisme està format per
dotze alumnes de cinquè i sisè de primària de les
escoles Francesc Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac-Súria, elegits pels seus companys.
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COMPROMÍS PER UN CANVI DE VALORS CAP A UNES RELACIONS IGUALITÀRIES

Comença la nova edició
del Programa Municipal
de Suport a les Famílies

Súria torna a mostrar la solidaritat amb
les víctimes de la violència de gènere

Les activitats del Programa Municipal de Suport a les Famílies
per a aquest curs 2016-17 es van
iniciar a mitjans de novembre.
En aquests darrers dos mesos de
l'any, el Programa ha ofert tallers i
xerrades per a pares i mares d'infants i adolescents. L'organització
és a càrrec de l'àrea de Joventut de
l'Ajuntament, amb el suport dels
centres d'ensenyament de la vila i
la Diputació de Barcelona.

L'Escola de Música porta
a terme el tercer taller
de música per a nadons
L'Escola Municipal de Música i
l'AMPA del centre han organitzat
el 3r taller de música per a infants
de 0 a 3 anys, que es va desenvolupar entre els mesos d'octubre i
desembre. En relació amb les anteriors edicions, la durada del taller de música per a nadons s'ha
incrementat a quatre sessions.
Aquesta activitat compta amb el
suport de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona.

El Casal de Joves
programa un curs de
monitor/a de lleure
El Casal de Joves va programar
per als mesos de desembre i gener
un curs intensiu semipresencial
de monitor/a d'activitats de lleure
infantil i juvenil. El curs s'adreçava a persones amb una edat mínima de 18 anys i que estiguessin
interessades en obtenir el títol
oficial de la direcció general de Joventut de la Generalitat. La iniciativa era organitzada per l'àrea de
Joventut de l'Ajuntament.

L'acte central de la Setmana va tenir lloc al pati interior de la Casa de la Vila
A sota, llaç solidari i presentació dels projectes dels joves suriencs contra la violència

Els joves, la solidaritat amb les víctimes, el teatre i el benestar emocional van protagonitzar la Setmana
contra la violència de gènere, que
va tenir lloc el passat mes de novembre. L'acte central es va celebrar
al pati interior de la Casa de la Vila.
Alumnes de l'Escola Municipal de
Formació d'Adults hi van llegir el
manifest institucional, en el qual
es demanava "un canvi de valors"
per superar els prejudicis contra les
dones. L'acte va incloure una encesa
d'espelmes i actuacions d'alumnes
de l'Escola Municipal de Música.
Dins de la Setmana contra la violència de gènere va tenir lloc l'acte
'Joves suriencs contra la violència'
al saló de sessions de la Casa de la
Vila, que va servir per presentar diferents projectes i accions liderades
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per adolescents i joves de la vila:
el projecte 'CONVIURE a Súria', el
vídeo 'El valor de les paraules' i un
manifest de rebuig a la violència.
Un altre dels actes realitzats va ser
la representació de l'obra de teatre
'El diari de Martina' a la sala d'actes
de la Residència Bell Repòs.
La Setmana va ser organitzada per
l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament,
amb el suport del Consell Comarcal
del Bages, el Servei d’Informació i
Atenció a la Dona (SIAD) del Bages, l’Escola Municipal de Formació
d’Adults, el Casal de Joves, l’Escola
Municipal de Música, la Biblioteca
Pública, el Centre Obert El Brot,
l'Institut Mig-Món, el Casal de la
Dona, la Societat Atlètica de Súria
(SAS), la Diputació de Barcelona i
l’Institut Català de les Dones.

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Treballem per Súria

Ens trobem a les acaballes del any 2016 i,
per tant, d’un nou exercici al capdavant
de l’Ajuntament. Per això, més que fer un
resum d’aquelles feines que s’han fet, volem parlar de futur.
Aquest any hem reduït a un 22% l’endeutament del municipi. És evident que això
ens fa estar molt satisfets, perquè a part
d’aquesta rebaixa del deute assolida en
els últims anys, estem preparats per poder invertir en nous projectes i millores
pel poble.
Així, aquest any 2017 que estem a punt
d’iniciar farem:
- Renovació de l’asfaltatge del carrer Diputació.
- Nou accés al Poble Vell, col·locant semà-

fors al tram de la plaça Clavé
- Illa de vianants al carrer Vilanova.
- Tercera fase de les obres del carrer Sant
Sebastià.
- Segona fase de les obres de millora de
les piscines municipals.
- Construcció dels nous vestidors per donar servei al camp de futbol i a les pistes
de pàdel.
- Projecte de control dels excrements dels
gossos amb mostres d’ADN.
- També estem treballant en un nou sistema de recollida d’escombraries porta a
porta.
Volem seguir endavant en la millora de
l’estalvi energètic, amb la substitució
de les actuals bombetes de l’enllumenat

públic per altres més eficients i de menor consum, i també amb la construcció
d’una caldera de biomassa que doni servei a diferents equipaments municipals.
I tot això sense oblidar una de les nostres
grans motivacions en aquests darrers
anys, com és l’atenció a les persones més
desfavorides. Per aquest motiu hem incrementat també la partida pressupostària
de Serveis Socials en un 35%. Així podem
seguir donant cobertura a Infants Súria, a
l’Aula Primerenca, al voluntariat...
Per acabar, des del Grup Municipal de
Convergència i Unió us volem desitjar
un Bon Nadal i un feliç 2017.
Bones festes!

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Regidoria de Promoció Econòmica: resum 2016

Tot i el breu espai disponible, intentarem
fer un resum de les accions realitzades:
Aquest any ha estat el primer que Súria
ha format part dels municipis LEADER.
Després de reunions informatives i assessorament personalitzat, les primeres
empreses de la vila han pogut rebre subvencions a fons perdut per imports superiors als 5.000 €. També ha estat el primer
any que s’han donat ajuts a comerç i empreses per la inversió i creació de llocs de
treball (s’hi ha destinat 30.000 €).
El mes de febrer es van iniciar els treballs
d’estesa de fibra òptica. En les properes

Esforç i constància

Hores d’ara, tothom qui tingui un
mínim d’interès per la política municipal ja deu estar assabentat que
l’Ajuntament de Súria ja ha cobrat el
CAP, després de cinc anys de l’inici
del seu funcionament.
És una molt bona notícia, tant per
l’import econòmic (1.517.564,02 €)
que ingressarà la Hisenda municipal
com pel fet que, finalment, la Generalitat ha acabat pagant el deute que
havia contret amb el consistori surienc i, per tant, amb els suriencs i les
surienques. Un deute que ha marcat
les finances municipals des del 2011,

setmanes està previst que la fibra arribi
a tots els barris i polígons. A diferència
d’altres poblacions, el cost pel nostre municipi ha estat de 0 euros. S’han instal·lat
plafons informatius a les entrades de les
zones industrials millorant-ne la imatge
i facilitant-ne l’accés. En col·laboració
amb les empreses ubicades al nostre municipi, el nostre Servei Local d’Ocupació ha derivat currículums aconseguint
la contractació de persones també de la
nostra població. En el marc del Pla Local
d'Ocupació s’han ofert 7 llocs de treball.
S’ha realitzat una millora en l’aula d’in-

formàtica de l’Ajuntament que ha permès donar millor servei i ampliar la formació amb la realització de 2 cursos de
preparació per la certificació ACTIC. Per
primera vegada Súria ha participat en
la campanya de dinamització comercial
'Barris antics, molt per descobrir, molt
per oferir'. S’ha realitzat la segona edició del concurs d’ambientació nadalenca
i s’han realitzat un seguit de millores i
ampliació de l’enllumenat de Nadal.
ERC-SÚRIA us desitja bones festes, salut
i independència!

any en què va començar a governar
el mateix equip que hi ha actualment.
Des de l’alternativa independent
per a Súria creiem que aquesta notícia també és molt important perquè
exemplifica la capacitat de treball, la
insistència, la perseverança, el compromís amb Súria, d’un equip de govern que, sense massa escarafalls, va
aconseguint diverses fites per tal de
millorar el benestar de les surienques
i els suriencs.
No volem, però, quedar-nos només
amb aquesta notícia perquè, tot i la
seva importància no ha d’amagar

el treball del dia a dia, l’esforç continuat per millorar des d’activitats
festives i culturals fins al disseny de
la Súria del futur... Cada regidora i
regidor des del seu àmbit particular
i col·lectivament com a equip de govern, amb implicació, il·lusió, esforç i
confiança, i amb el suport d’un munt
de gent que, a nivell individual o bé
formant part d’un col·lectiu, s’implica en el transcorre de l’activitat municipal.
BON NADAL i FELIÇ 2017 !!
GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

LA TORRE

10

Desembre 2016

GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Diuen que toca... austeritat
El passat novembre, el tripartit de
govern (CiU+AiS+ERC) van tornar a
aprovar unes ordenances fiscals sense rebaixes importants. Continuem
pagant unes contribucions, unes escombraries i impost de circulació desorbitats.
Al desembre s’aprova el pressupost
pel 2017 evidentment amb el nostre
(el vostre) vot negatiu. Per fi ens han
pagat 1,5 milions del deute del CAP,
però pràcticament no hi ha inversions
previstes, en un pressupost que preveu un increment del 8%. En la presentació al ple, un munt de vegades

es van repetint la paraula AUSTERITAT.
El Grup Independent de Súria ha
tornat a reclamar una rebaixa de taxes i impostos que depenen de l’ajuntament, perquè estan ofegant tributàriament a Súria. La resposta? Un altre
cop austeritat.
Fins quan haurem d’aguantar això?
No se n’adonen que tenim els barris,
els carrers, el riu i les infraestructures
en molt mal estat? Què potser no viuen a Súria, o no volen veure la realitat que ens envolta? A sobre només
ens faltava el trànsit dels camions de

Pressupostos continuïstes i poca ambició
S’acaba el 2016 i toca planificar la Súria que
volem pel 2017. Des del PSC, lamentem
que el nostre equip de govern (CiU-ERCAiS) hagi desaprofitat durant tot aquest
any l'oportunitat que des del nostre partit
se’ls hi va donar quan, fa un any, ens vam
abstenir per tal de facilitar l’aprovació dels
pressupostos d’aleshores a canvi d’un conjunt de promeses que, malauradament, no
han volgut dur a terme.
Hem volgut esperar fins a finals d’any per
veure si complien amb la seva paraula i
executaven alguna d’aquestes mesures que
considerem cabdals per a Súria. Aquí us en
deixem alguns exemples:
1) Contractació d’una nova treballadora familiar per potenciar l’atenció domiciliària
de la gent gran i els discapacitats.

2) Contractació de personal de suport en
tasques de jardineria, considerant que el
poble té una mancança important en aquest
tema, i el manteniment de les nostres vies i
camins és totalment ineficient.
3) Urbanització del C/Del Vent
4) Millora del manteniment del Pg. de Bellavista fins al creuament amb Cabanasses.
Malauradament, tot i haver dut a terme altres mesures que considerem adients (com
la posada en marxa d’una partida de pressupostos participatius), creiem que la falta
de paraula d’aquest govern, dificulta la confiança amb el nostre partit polític.
A més a més, la poca ambició que mostren a
l’hora d’afrontar problemes i infraestructures cabdals per a la nostra vila aquest 2017,
ens fan preocupar. Se’ns parla molt de nú-

la mina, que deixen les carreteres fetes un nyap i sembla que tothom tingui por d’exigir que les netegin.
Si els impostos només han de servir
per generar superàvit, ja els podrien abaixar. O invertim o baixem impostos, però anar mantenint el nivell
d’impostos per fer calaix no té massa
sentit.
Aprofitem per desitjar-vos un bon
Nadal i bones festes... I si després de
pagar a l’ajuntament encara ens deixen algun euro, potser podrem comprar una mica de torró. A prop teu!
GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

meros i de reducció del dèficit (gràcies, també, a la bona herència rebuda dels governs
socialistes, com el cobrament del CAP que
s’ha fet efectiu aquest mes de novembre),
però l’objectiu d’un govern no ha de ser la
d’acabar l’any amb un superàvit tant elevat,
sinó la de millorar la vila i executar un seguit d’accions per tal de millorar Súria.
Els suriencs i surienques ens mereixem un
equip valent i amb ganes de treballar per tal
de millorar el nostre poble. Si hi ha un canvi
d’actitud i una bona predisposició al diàleg,
no tindrem cap problema en ajudar-los a establir un full de ruta coherent i d’acord amb
les necessitats de Súria.
Bones festes i feliç entrada d’any!

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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