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La recollida porta a porta, una via 
per millorar la gestió de residus
L’Ajuntament planteja la implantació del sistema a Súria per a l’any 2018 
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MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS AMB L’IMPULS DE LES INSTITUCIONS CATALANES I EUROPEES

2

L’Ajuntament de Súria proposarà 
la implantació de la recollida selec-
tiva porta a porta al municipi a par-
tir de començaments de l’any 2018. 
Prèviament es portarà a terme una 
campanya de difusió entre la ciuta-
dania, les empreses, els comerços i 
les entitats de la vila per tal d’oferir 
la màxima informació sobre els can-
vis que comportarà la seva posada 
en marxa.
La principal novetat seria la desa-
parició dels contenidors que ac-
tualment són instal·lats en espais 
permanents a tota la vila, a excepció 
dels contenidors de vidre. L’Ajun-
tament posarà a disposició de totes 
les llars dos cubells: un per poder 
tenir els residus orgànics a casa i 
l’altre, identificat amb xip, per po-
der treure al carrer les bosses amb 
els residus orgànics i de rebuig en 
els dies i horari assenyalats per a la 
seva recollida. En el cas d’envasos, 
paper i cartró caldrà posar-los a 
dins de bosses i sense cubell.
El calendari de recollida s’ajustarà 
a les quantitats habitualment ge-
nerades, de manera que les restes 
orgàniques es recolliran més sovint 
que els altres residus. A Súria, la 
proposta seria la següent: tres dies 
de recollida a la setmana per als re-

sidus orgànics, altres tres dies per 
als envasos, un dia per al paper i el 
cartró, i un altre dia per a la resta de 
residus. Aquesta és una freqüència 
habitual en molts municipis que ja 
apliquen el sistema.
L’objectiu és que la presència 
d’aquests nous elements al carrer 
no perjudiqui la mobilitat de les 
persones per les voreres, si bé es de-
manarà la col·laboració ciutadana 
per tal que la ubicació de cubells i 
bosses no impedeixi l’accés als ha-
bitatges o la sortida i entrada de 
vehicles als garatges amb gual. En 
determinats casos, també es preveu 
la col·locació de penjadors per a cu-
bells i bosses, tal i com passa en els 
altres municipis on ja funciona el 
porta a porta.
La recollida porta a porta s’aplica 
actualment a més d’un centenar de 
municipis catalans, incloent-hi po-
blacions del nostre entorn com Ar-
tés, Santpedor, Santa Maria d’Oló, 
Collbató i Sant Llorenç de Mo-
runys. També s’utilitza a municipis 
de tota Europa, incloent-hi grans 
ciutats com Brusel·les, Milà, Munic 

i Torí. Les institucions catalanes i 
europees promouen la implantació 
del porta a porta per fomentar en-
cara més la corresponsabilització 
de la ciutadania en la gestió de la 
recollida selectiva, reduir les apor-
tacions de residus de rebuig i, en 
conseqüència, allargar la vida dels 
abocadors controlats.

Més espai públic. La desaparició 
dels contenidors permanents per-
metria guanyar espai públic que es 
pot destinar a altres usos que siguin 
necessaris a cada barri, com instal-
lar nou mobiliari urbà, més places 
d’estacionament de vehicles, etcète-
ra. També s’obre la porta a ajustar 
la taxa d’escombraries als nivells de 
generació de residus i a les necessi-
tats del servei.
A tots els municipis on ja funciona, 
el sistema porta a porta, s’hi preve-
uen mecanismes per informar famí-
lies, establiments i empreses sobre 
possibles errades en la gestió dels 
propis residus, així com sancions 
en casos d’incompliments reiterats. 
A més de la campanya informativa 

L’Agència de Residus de 
Catalunya ha atorgat un 
ajut de 89.719,68 euros 
per implantar a Súria la 
recollida selectiva porta 
a porta, que ja funciona 
en més d’un centenar 
de municipis catalans

L’Ajuntament proposa la implantació de la 
recollida porta a porta per a primers de 2018
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prèvia sobre el projecte, l’Ajunta-
ment facilitarà a totes les llars de la 
vila un fulletó amb els dies de reco-
llida i els criteris sobre tipus de resi-
dus. Després de la posada en marxa 
del nou sistema s’oferirà un canal 
de comunicació per informar sobre 
possibles problemes, i periòdica-
ment es faran públics els resultats 
de reciclatge que es vagin assolint.
L’Ajuntament compta amb l’asses-
sorament de la Mancomunitat In-
termunicipal del Cardener per a la 
posada en marxa del sistema porta 
a porta a Súria. També es tindrà en 
compte l’experiència dels municipis 
propers que ja l’apliquen.
Els criteris bàsics d’identificació 
dels residus són els següents:
► Matèria orgànica. Residus de 
restes orgàniques compostables.
► Envasos. Plàstics, llaunes, brics, 
porexpan, materials fèrrics i altres 
envasos lleugers. Les garrafes d’ai-
gua poden anar lligades a la bossa.
► Paper i cartró. Qualsevol tipus 
de paper i cartró que no formi part 
d’un material mixt.
► Compreses i bolquers. Es faci-

litaran identificadors per engan-
xar-los a les bosses en les quals s’hi 
hauran de posar per a la seva reco-
llida. Els bolquers i les compreses es 
podrien recollir cinc dies a la setma-
na, sempre i quan estiguin identifi-
cats amb l’adhesiu corresponent.
La decisió de mantenir els conteni-
dors verds de vidre es justifica per 
la conveniència de seguir concen-
trant l’emmagatzematge d’aquests 
residus potencialment perillosos 
(vidres trencats, etcètera), així com 
també limitar al màxim el soroll que 
provoca la seva recollida.
L’Ajuntament de Súria ja realitza 
des de fa anys la recollida porta a 
porta de materials voluminosos i 
residus de poda vegetal, un servei 
impulsat per la Mancomunitat In-
termunicipal del Cardener. La reco-
llida d’aquest tipus de material es fa 
cada dues setmanes, amb sol·licitud 
prèvia i d’acord amb un calenda-
ri que es pot consultar als apartats 
corresponents del web municipal 
(www.suria.cat) i al web de l’àrea 
de Medi Ambient de l’Ajuntament 
(www.suriamediambient.cat).

En aquest número de La Torre trobareu in-
formacions sobre temes molt rellevants per a 
Súria: el futur de la mineria, el rebuig a la vio-
lència de gènere, la lluita contra l’atur juvenil, 
iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i 
el civisme... Permeteu-me, però, dedicar unes 
paraules a la proposta d’implantar el sistema 
de recollida selectiva porta a porta, un avan-
çament de la qual la podeu trobar en aquestes 
mateixes pàgines. Som conscients que l’actu-
al model basat en contenidors fixes es troba 
molt arrelat a la nostra vila, però creiem que 

és necessari seguir avançant, d’acord amb les 
exigències de les institucions europees per re-
duir el volum de residus i tenint en compte 
les experiències d’èxit de molts municipis com 
Súria. Volem fer aquest pas des del diàleg i 
la transparència, sent conscients de les dificul-
tats que comporta tot canvi i disposats a escol-
tar suggeriments i propostes de millora per tal 
que la nostra vila segueixi sent capdavantera 
en recollida selectiva.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Perspectiva de futur

EDITORIAL

Un sistema que ja 
utilitzen més de 
300.000 persones   
als municipis catalans
Els primers ajuntaments ca-
talans que van implantar el 
sistema porta a porta van ser, 
l’any 2000, Tiana (Maresme), 
Tona (Osona) i Riudecanyes 
(Baix Camp). Actualment, més 
de 300.000 persones viuen en 
municipis que l’apliquen a Ca-
talunya. L’any 2002 es va fun-
dar l’Associació de Municipis 
Catalans per la Recollida Porta 
a Porta, que agrupa més de vui-
tanta municipis. La seva web 
(www.portaaporta.cat) ofereix 
informació sobre el porta a por-
ta i és l’origen de les imatges 
utilitzades en aquestes pàgines 
de La Torre. Segons aquesta 
entitat, els municipis que apli-
quen el porta a porta milloren 
els nivells de recollida selectiva 
global, fins arribar a un màxim 
del 85% sobre residus generats.
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El ple municipal va aprovar per 
unanimitat el passat 23 de febrer 
una moció de suport i adhesió a 
la continuïtat de l’activitat minera 
de Súria i el Bages en condicions 
de sostenibilitat. La moció va ser 
presentada conjuntament pels cinc 
grups municipals amb representa-
ció a la corporació (CiU, GIIS, PSC, 
ERC i aiS). 
L’Ajuntament hi expressa el seu 
suport als representants dels treba-
lladors de l’empresa minera per as-
segurar la continuïtat de la mineria 
a Súria i al Bages, “garantint també 
que es desenvolupi de manera sos-

tenible i amb el compromís ferm 
amb el medi natural, que garantei-
xi els llocs de treball actuals i que 
permeti la creació de noves ocupa-
cions relacionades amb el sector”.
En la moció també es manifesta que 
totes les accions de l’Ajuntament de 
Súria en el seguiment del pla Pho-
enix d’Iberpotash-ICL i en la tra-
mitació del Pla Director Urbanístic 
(PDU) de la Mineria del Bages, pro-
mogut per la Generalitat, han estat 
impulsades per “ajudar a la conti-
nuïtat minera existent”, garantint 
“la legalitat urbanística i de soste-
nibilitat vigents”.

DEFENSA D’UN SECTOR CLAU PER AL MUNICIPI I LA COMARCA

El ple municipal dóna suport unànim 
al futur de la mineria a Súria i al Bages

Instal·lacions centrals de l’empresa minera Iberpotash-ICL a Súria
La corporació ha aprovat per unanimitat una moció per a la continuïtat del sector 

L’Ajuntament presenta al·legacions a l’aprovació 
inicial del Pla Director Urbanístic del sector miner
L’Ajuntament de Súria ha presentat 
diferents al·legacions a l’aprovació 
inicial del PDU de la Mineria del 
Bages per part de la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de la Generalitat 
a la Catalunya Central. El tema va 
ser plantejat mitjançant una resolu-
ció d’Alcaldia i un acord de la Junta 
de Govern Local que van rebre la 
ratificació del ple municipal per 10 

vots a favor (CiU, ERC, aiS i PSC) i 
3 vots en contra (GIIS).
Les al·legacions presentades es re-
fereixen principalment a qüestions 
relacionades amb l’encaix general 
d’aquest sector industrial en el ter-
ritori, tenint en compte els actuals 
projectes d’expansió de l’activitat 
minera de l’empresa Iberpotash-
ICL a través del pla Phoenix.

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC), a la planta baixa de la 
Casa de la Vila, ha incorporat al 
seu horari la tarda dels dijous. A 
més de l’horari habitual de di-
lluns a divendres feiners (de 9.00 
a 14.00 h), l’OAC també roman 
oberta els dijous feiners, de 16.00 
a 18.30 h, excepte vigílies de fes-
tius i en els mesos de juliol, agost 
i fins al 15 de setembre. El servei 
romandrà tancat els dissabtes.

L’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà incorpora al seu 
horari la tarda del dijous

El ple municipal ordinari del pas-
sat desembre va aprovar per una-
nimitat una moció per demanar 
el desenvolupament de mesures 
urgents contra la pobresa energè-
tica. L’Ajuntament també s’ha ad-
herit per unanimitat al manifest 
de la campanya ‘Casa nostra, casa 
vostra’ en suport dels refugiats. 
Segons el text de la moció, Súria 
vol continuar sent “poble d’aco-
llida i integració”.

Mocions contra la 
pobresa energètica 
i en suport dels refugiats

El ple municipal ordinari del pas-
sat gener va aprovar per unani-
mitat un dictamen que ratifica un 
conveni amb l’Ajuntament d’El 
Bruc per avançar en la investiga-
ció de Can Maçana (El Bruc), on 
suposadament hi romanen en-
terrats vuit republicans, set dels 
quals vinculats a Súria, que van 
ser assassinats en un acte de re-
pressió que va tenir lloc al final de 
la guerra civil.

Acord amb l’Ajuntament 
d’El Bruc per investigar 
la fossa de Can Maçana
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La Festa de Sant Sebastià se celebra amb la 
tradició, la cultura i l’esport com a grans eixos
La tradició, la cultura i l’esport van 
ser eixos destacats de la Festa de 
Sant Sebastià, que es va desenvolu-
par entre els dies 15 de gener i 5 de 
febrer. El pregó de festes va anar a 
càrrec del director general de Cultu-
ra Popular, Associacionisme i Acció 
Cultural del departament de Cultu-
ra de la Generalitat, Lluís Puig.
En el seu pregó, el director general 
va destacar el dinamisme 
i la diversitat cultural com 
dues de les principals for-
taleses de la vila. Segons 
Lluís Puig, l’origen po-
pular del Vot de Poble es 
pot considerar com “una 
forma d’actuació demo-
cràtica” que segueix ple-
nament vigent per decidir 
col·lectivament “el que ens 
pertoca fer”.

L’alcalde Josep Maria Canudas va 
relacionar el Vot de Poble amb els 
valors de la solidaritat i la cohesió, 
“amb els quals encara ens podem 
sentir identificats en aquest segle 
XXI”. Per la seva banda, la regidora 
de Cultura, Montserrat Juncadella, 
va explicar que el programa de la 
Festa de Sant Sebastià d’enguany 
era “una mostra de talent local”.

La diada central de la Festa de Sant 
Sebastià va ser el divendres 20 de 
gener amb la tradicional renovació 
del Vot de Poble. La coordinació del 
programa va anar a càrrec de l’àrea 
de Cultura de l’Ajuntament, amb la 
participació d’entitats i persones de 
la vila
La Cavalcada de Reis i el Carnestol-
tes han estat altres actes destacats 

d’aquests primers mesos 
de 2017. Aquestes dues 
celebracions han comptat 
amb l’impuls de l’àrea de 
Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament. En el cas del 
Carnestoltes, l’organització 
directa ha anat a càrrec de 
la nova Comissió del Car-
nestoltes, amb el suport de 
l’Ajuntament i l’Associació 
de Voluntaris.Pregó institucional de la Festa de Sant Sebastià

UNA FESTA TRADICIONAL QUE MANTÉ LA SEVA VITALITAT

Imatge de la cercavila tradicional de la Festa de Sant Sebastià pel centre de la vila, amb els gegants d’El Gorg de l’Olla
A l’esquerra, presentació del darrer llibre de la surienca Natàlia Fernández (a dalt) i concert ‘Els intocables de Carles Cases’
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Un total de 28 establiments bagencs 
van rebre a Súria la seva acreditació 
com a Punts d’Informació Turística 
(PIT), en un acte celebrat a Cal Ba-
laguer del Porxo. El programa PIT 
és impulsat per la Diputació de Bar-
celona, amb l’objectiu d’ampliar la 
difusió dels atractius turístics del 
territori a través d’empreses, res-
taurants, allotjaments, biblioteques, 
oficines de turisme  i altres serveis.  
En l’acte, l’alcalde Josep Maria Ca-

nudas va recordar l’aposta de la vila 
pel turisme i el Geoparc Mundial 
Unesco de la Catalunya Central.

Súria s’ha convertit en un dels pri-
mers municipis catalans que posa 
en marxa un sistema d’identifica-
ció dels gossos a través de l’ADN 
de les deposicions a la via pública. 
Aquesta iniciativa també s’ha posat 
en marxa a Callús i posteriorment 
s’implantarà a Sant Joan de Vilator-
rada, liderada per la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener.
A més d’actuar contra el problema 
dels excrements de gossos a la via 
pública, el sistema també permetria 
identificar gossos perduts, robats, 
abandonats, etcètera. Per a la seva 
implementació s’ha creat una base 
de dades d’ADN a partir d’extracci-
ons de sang. Aquesta base de dades 
permetrà identificar els propieta-
ris d’animals que no hagin recollit 
els excrements de les mascotes per 
aplicar possibles sancions.
Fins al 31 de maig d’enguany, les 
extraccions de sang es poden fer 
sense cost per als propietaris. Amb 
posterioritat a aquest termini, les 
extraccions aniran a càrrec dels pro-
pietaris i hauran de ser realitzades 
per veterinaris acreditats. La ins-
cripció dels animals en aquest cens 

genètic és obligatòria i, per tant, un 
incompliment es podria sancionar.
La iniciativa va ser presentada el 
passat 22 de febrer en una roda 
de premsa celebrada a la seu de la 
Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener, a Sant Joan de Vilatorra-
da, amb la participació de l’alcalde 
de Súria i president de la Manco-
munitat, Josep Maria Canudas, i 
altres responsables municipals de 
Callús i Sant Joan de Vilatorrada.

Fins a finals de març, més d’una ter-
cera part dels gossos censats a Sú-
ria havien estat identificats amb el 
seu genotip d’ADN. La iniciativa ha 
permès censar gossos que fins ara 
no hi estaven registrats ni disposa-
ven del xip obligatori.
Les extraccions es fan dimecres i di-
vendres a la nau de Ca l’Agut, de 
10.00 a 13.00 h. Per concertar cita 
fora d’aquest horari, cal trucar als 
telèfons 93.869.11.99 o 973.48.05.61.

COL·LABORACIÓ INTERMUNICIPAL PER MILLORAR L’ENTORN PÚBLIC

Representants dels nous PIT del Bages

Els PIT del Bages reben l’acreditació a Súria

Alumnes de les escoles d’educació 
primària de Súria tornen a partici-
par enguany com a jurats en el 12è 
Premi de Literatura Infantil Atra-
pallibres. L’arrencada d’aquesta 
edició va omplir la Biblioteca Pú-
blica. La iniciativa forma part del 
programa Súria Municipi Lector i 
compta amb el suport de l’àrea de 
Cultura de l’Ajuntament.

La 12a edició del premi 
Atrapallibres comença   
a la Biblioteca Pública

Roda de premsa per presentar el nou sistema d’identificació dels gossos
La iniciativa està liderada per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

Súria implanta un sistema d’identificació dels 
gossos contra els excrements a la via pública
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L’Ajuntament ha plantejat un pro-
jecte de xarxa de calor per biomas-
sa per escalfar diferents centres 
educatius ubicats a la cruïlla entre 
la carretera de Balsareny, el carrer 
Tarragona i la carretera de la Mina. 
La instal·lació permetria un estalvi 
mitjà del 53% en relació amb els ac-
tuals mitjans d’escalfament. 
El sistema funcionaria amb una cal-
dera centralitzada d’estella forestal 
A més de poder proveir els equi-
paments educatius que es troben a 
l’esmentada zona, la xarxa de calor 

per biomassa s’ampliaria a la Casa 
de la Vila, sense descartar que pos-
teriorment també pogués arribar 
a l’edifici de l’Escola Municipal de 
Música. 
El projecte ha estat elaborat amb el 
suport de la Mancomunitat Inter-
municipal del Cardener. La Junta 
de Govern Local el va aprovar ini-
cialment el passat 23 de gener amb 
un pressupost de 451.673,53 euros, 
IVA inclòs. El finançament provin-
dria de la Diputació de Barcelona 
(88,6%) i l’Ajuntament (11,4%).

LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, UN OBJECTIU PERMANENT

XXXXX

Representants del teixit associatiu 
de la vila van assistir el passat 19 
de desembre a una nova sessió 
informativa sobre les obligacions 
fiscals i econòmiques de les enti-
tats. L’acte va ser organitzat per 
l’Ajuntament. El desenvolupa-
ment del tema va anar a càrrec de 
l’entitat manresana CAE.

Nova sessió informativa 
sobre les novetats en la 
fiscalitat de les entitats

L’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) Defensors del Bosc ha in-
corporat a la seva dotació tècnica 
una pala llevaneus que pot ser 
acoplada al vehicle d’aquesta en-
titat i també a d’altres vehicles de 
serveis. Aquesta millora facilitarà 
la neteja de la via pública en casos 
de nevades intenses. 

L’ADF Defensors del 
Bosc amplia dotació 
amb una pala llevaneus

Nova pala llevaneus de l’ADF

L’Ajuntament rep un informe de la Diputació 
sobre certificació energètica d’instal·lacions
L’Ajuntament ha rebut un infor-
me de la Diputació de Barcelona 
sobre la certificació energèti-
ca dels dos edificis que acullen 
l’Escola Bressol Municipal Petit 
Estel, l’Escola Municipal de Mú-
sica, el Jutjat de Pau i l’emissora 
municipal Ràdio Súria.
En l’informe es proposen di-
ferents mesures per millorar 

l’eficiència energètica d’aquests 
edificis municipals, avançant cap 
a l’optimització del consum ener-
gètic i la reducció de les emis-
sions de CO2.
L’elaboració de l’informe dóna 
compliment al decret 235/2013 
sobre certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis, una nor-
mativa d’àmbit estatal.

Projecte de caldera de biomassa per 
poder escalfar diferents equipaments

Imatge del projecte, que permetria assolir un estalvi mitjà del 53%
El finançament provindria de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Súria

L’Ajuntament ha portat a terme el 
procés de selecció de quatre peons 
de construcció i jardineria per de-
senvolupar tasques de millora de 
l’accessibilitat, imatge, salubritat 
i jardineria al Poble Vell i a Sant 
Jaume, dins del programa Treball 
als Barris. Els contractes són de sis 
mesos a jornada completa.

Procés de selecció de 
peons per fer millores al 
Poble Vell i Sant Jaume
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L’Ajunta-
ment de 
Súria ha 
començat 
a oferir els 
serveis del 
Sistema de 
G a r a n t i a 
Juvenil, un 
programa 
que s’adre-
ça als jo-
ves de 16 
a 29 anys 
que no tre-
ballen ni 
es tudien, 
i n d e p e n -
dentment 
del seu 
nivell for-
matiu. Al 
Bages, la coordinació de la iniciati-
va és a càrrec del Consell Comarcal.
La posada en marxa del Servei a la 
vila és una iniciativa conjunta de les  
àrees de Joventut i Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament, i està re-
lacionada amb els objectius del Pla 
de Desenvolupament Local (PDL) 
Suriacció. El Sistema de Garantia 

Juvenil és 
un projec-
te d’àmbit 
e u r o p e u 
que té com 
a principal 
objectiu la 
lluita con-
tra l’atur 
juvenil. El 
dia de vi-
sita a Sú-
ria és un 
dijous de 
cada mes, 
de 8.30 a 
16.00 h al 
Casal de 
Joves. 
El Servei 
ofereix in-
formació, 

assessorament, suport formatiu i 
orientació per a la recerca de feina 
i el desenvolupament de projectes 
empresarials. Per accedir al Servei 
cal inscriure-s’hi prèviament, de-
manant cita prèvia amb un missat-
ge a l’adreça garantiajuvenil@ccbages.
cat o trucar al telèfon 619.14.27.52 
(també per whatsapp).

NOU SERVEI PER A LA REDUCCIÓ DE L’ATUR ENTRE ELS JOVES

El camí de la Riera d’Hortons millorarà amb 
una aportació econòmica de la Diputació
La Diputació de Barcelona ha in-
clòs el camí de la Riera d’Hortons 
dins del Programa de Millora i 
Manteniment de Camins Mu-
nicipals al Bages, a proposta de 
l’Ajuntament. El projecte de re-
cuperació d’aquesta via rebrà una 
aportació de 48.529,37 euros.
Els objectius principals d’aquesta 
intervenció seran dotar la zona 

nord-oest del municipi d’un bon 
accés, a més de millorar les con-
dicions del camí per a la pràctica 
del senderisme.
El camí de la Riera d’Hortons 
enllaça el barri de Cal Trist i les 
Cases del Samuntà a través d’un 
espai natural d’important valor 
ecològic i amb restes patrimoni-
als destacades.

El Servei de Garantia Juvenil ofereix el 
seu assessorament als joves suriencs

Les sessions quinzenals d’exerci-
cis per a gent gran als espais lú-
dics i de salut es van reprendre a 
mitjans de març, després del pa-
rèntesi de l’hivern. L’actual curs 
d’activitats en aquests equipa-
ments, ubicats als barris de Jonca-
rets i Salipota, es desenvoluparà 
fins al mes de juny.

Es reprenen les sessions 
d’exercicis per a gent 
gran als espais lúdics

La segona edició de la Fira d’Enti-
tats es va celebrar el passat 18 de 
desembre, coincidint amb la Fira 
de Nadal. La Fira d’Entitats és 
organitzada per l’àrea de Cultura 
de l’Ajuntament per donar a co-
nèixer les activitats del teixit asso-
ciatiu de la vila. La plaça de Sant 
Joan va acollir la majoria d’actes.

Imatge de la 2a Fira d’Entitats

El centre urbà de la vila 
acull la segona edició  
de la Fira d’Entitats

L’equip del Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) Goretti Badia farà 
una enquesta sobre les prioritats 
de salut de la vila. La iniciativa, 
anomenada Súria CoMmunity, 
compta amb el suport de l’Ajunta-
ment. La seva presentació va tenir 
lloc al saló de sessions de la Casa 
de la Vila el passat 10 de març.

Presentació del projecte 
de salut Súria CoMmunity 
a la Casa de la Vila

Cartell del Servei de Garantia Juvenil a Súria
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SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES I AMB ELS SEUS FAMILIARS

Súria expressa el rebuig a la violència 
de gènere i el compromís per la igualtat

Súria ha mostrat el seu compromís 
per la igualtat entre homes i dones 
i el rebuig a la violència de gènere. 
El 8 de febrer, unes tres-centes per-
sones van participar en una concen-
tració davant la Casa de la Vila com 
a mostra de dol pel tràgic fet esde-
vingut el dia abans a la vila.
L’alcalde Josep Maria Canudas va 
expressar el desig que els casos de 
violència de gènere “no es tornin a 
repetir enlloc”. Per la seva banda la 
regidora de Benestar Social, Sanitat 
i Solidaritat, Carme Besa, va llegir 
un manifest en què es demanava 
“l’esforç de tothom” per avançar 
cap a la igualtat entre homes i do-
nes “com a millor homenatge” a les 
víctimes de la violència de gènere. 
La corporació municipal va fer 
pública una 
declaració de 
condemna a 
la violència de 
gènere i de so-
lidaritat amb 
els familiars de 
la víctima suri-
enca. També es 

va declarar un dia de dol oficial.

Dia Internacional de la Dona. 
El programa del Dia Internacional 
de la Dona es va desenvolupar entre 
els dies 4 i 11 de març amb un bon 
nivell de participació. L’acte central 
va consistir en una concentració i la 
lectura del manifest institucional al 
davant de la Casa de la Vila.
La darrera activitat del programa 
va ser la representació de l’obra te-
atral ‘Escenes amb tracte’, a càrrec 
del grup de teatre Les Magnòlies 
del Casal de la Gent Gran de Cor-
bera de Llobregat (Baix Llobregat). 
Altres actes celebrats van ser una 
visita patrimonial amb el guiatge de 
l’estudiós surienc Albert Fàbrega, 
una xerrada sobre Rainbow Reiki 

i l’obra teatral 
‘Mars Joan’ del 
surienc Roc Es-
quius. Aquest 
espectacle tea-
tral també for-
mava part del 
nou cicle ‘Art 
en Cicle’.

Concentració contra la violència de gènere, al davant de la Casa de la Vila
L’Ajuntament va declarar un dia de dol oficial pel tràgic fet esdevingut a Súria

Final de l’obra teatral ‘Escenes amb tracte’

L’Escola Municipal de Música ha 
celebrat a començaments d’aquest 
mes d’abril una nova edició de la 
Setmana Cultural, una de les ac-
tivitats destacades que el centre 
porta a terme al llarg del curs. 
Com en anteriors edicions, el pro-
grama inclou activitats, tallers, 
audicions i altres activitats adre-
çades als alumnes de l’Escola, a 
més de concerts oberts al públic 
general.

L’Escola Municipal de 
Música torna a celebrar 
la Setmana Cultural

Més de 420 alumnes suriencs van 
visitar l’exposició ‘El bosc dels 
contes’ al Casal de Joves. Es trac-
tava d’una mostra itinerant pro-
tagonitzada per personatges de 
contes infantils, en situacions que 
trenquen amb els estereotips tra-
dicionals de gènere. L’exposició 
és una iniciativa del Servei d’In-
formació i Atenció a les Dones 
(SIAD) del Bages, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona

Més de 420 alumnes de 
Súria visiten ‘El bosc dels 
contes’ al Casal de Joves

El Campionat Local d’Atletisme 
s’ha celebrat enguany amb la par-
ticipació de 220 escolars de la vila. 
Les proves van consistir en curses 
de velocitat i resistència, i com-
peticions de llançament de pilota 
i de pes, salt d’alçada i llargada 
per a les categories aleví i benja-
mí. L’organització era a càrrec de 
l’àrea d’Esports de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració dels centres 
d’educació primària i les AMPA.

El Campionat Local 
d’Atletisme d’enguany 
va aplegar 220 escolars
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Comerç urbà i polígons: un pla pilot

Compromesos amb el bé comú

Nous reptes, noves propostes
Un dels reptes més importants és la conser-
vació del Medi Ambient. Per això tenim dos 
grans objectius:
LA REDUCCIÓ DE DEIXALLES: Gràcies 
als suriencs i surienques hem millorat amb 
el reciclatge i ara toca fer un pas més. Des-
prés de molts estudis i observació de casos 
d’èxits volem apostar pel porta a porta, un 
sistema que augmenta el reciclatge i redu-
eix el volum de residus.
Què és? Un sistema de recollida selectiva 
dels residus que generem.
Com es realitza? Fàcil! Hi ha un calendari 
amb el que es recull cada dia i està disse-
nyat segons els residus que molesten o ge-
neren més. 

I els bolquers? Amb uns adhesius a les bos-
ses que continguin bolquers o compreses es 
podran baixar sempre. 
Els carrers s’embrutaran! No! Perquè la 
brossa va dins de cubells. 
Però això només funciona en pobles petits! 
Súria, som un gran poble, però en número 
d’habitants està per sota de ciutats com Li-
verpool (Anglaterra) o Monza (Itàlia) que fa 
anys que ho fan.
Haurem de pagar més de taxes d’escom-
braries? Ras i curt: NO.
I què hi guanyem? Espais per la gent, apar-
caments, menys males olors, comoditat,...
CALDERA DE BIOMASSA: La caldera 
aprofita les estelles de la neteja dels boscos 

per donar energia neta a varis edificis del 
poble. La situació de la caldera s’ha decidit 
a partir de criteris de seguretat i costos i cre-
iem que és una gran oportunitat per tothom 
i per unes energies renovables. 
Som conscients que, dels aproximadament 
300 mares i pares del CEIP Francesc Macià, 
uns 100 han dit que no. La caldera no supo-
sa cap perill per la salut dels menors (si fos 
així seríem els primers a dir que no!) ni es 
veu reduït l’espai de joc o aprenentatge del 
centre. És una oportunitat per la millora de 
l’entorn de l’escola.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Des de la Regidoria de Promoció Eco-
nòmica portem a terme un projecte 
que pretén descobrir possibles àmbits 
de dinamització comercial, prenent 
com a teló de fons els nostres polígons 
industrials en general i, en particular, 
la nostra gran empresa. Cal definir ei-
xos estratègics per tal de fomentar una 
major riquesa i creixement econòmic 
entre el teixit empresarial i comercial, 
conjuntament. 
Barri de Sant Jaume i Poble Vell 
També estem realitzant un estudi que 
ens permeti reactivar la zona que va 

de la plaça Clavé, c/Àngel Guimerà, la 
Fàbrica Vella i el Poble Vell. En primer 
lloc cal conèixer l’estat, l’ús actual i la 
disponibilitat dels locals buits d’aques-
ta zona. A continuació es farà un in-
ventari sobre la situació física, jurídica 
i urbanística d’aquests locals, s’avalua-
ran les necessitats, potencialitats i, per 
últim, es realitzarà una descripció dels 
possibles usos dels locals buits en fun-
ció de les necessitats detectades i de les 
limitacions legals. Aquest projecte no 
obliga a ningú; l’objectiu final és que 
es pugui acabar donant un ús a espais 

que a dia d’avui estan tancats. 
Tornarem a posar en marxa la campa-
nya “Barris antics, molt per descobrir, 
molt per oferir”. Aquest serà el segon 
any que Súria participa de la campa-
nya que es fa a nivell de tot Catalunya. 
L’objectiu principal és la dinamització 
comercial del barri de Sant Jaume i del 
Poble Vell. Comprar-hi té premi. Com-
prant a Súria, tots hi guanyem! 
Des d’ERC-Súria desitgem una bona 
Pasqua i unes bones caramelles a tot-
hom.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Des de l’antiga Grècia, diversos pensa-
dors han defensat la idea del bé comú 
definint-lo com aquell conjunt de con-
dicions de la vida social que permeten 
el desenvolupament col·lectiu i la rea-
lització particular de tots els membres 
d’una societat. Remarquen, a més, que 
és el més important de tots els béns 
perquè promou el benestar de tots els 
ciutadans, i el caracteritzen perquè no 
equival a la suma dels béns particulars 
dels individus, sinó que, sempre i en 
tot cas, el bé comú de la societat és su-
perior.
Actualment, aquest concepte ha ad-

quirit connotacions més aviat econò-
miques (sovint, sentim a parlar de 
“l’economia del bé comú”) que no pas 
polítiques, tot i que, en la teoria políti-
ca, s’accepta com a equivalent d’interès 
general. Aquest el trobem representat 
en els diversos aspectes de l’adminis-
tració pública com, per exemple, l’en-
senyament, la protecció del medi am-
bient, la seguretat, etc.
Podem matisar i/o ampliar les defini-
cions d’aquests conceptes però estarem 
d’acord en què la finalitat de qualsevol 
administració pública ha de ser la de 
procurar satisfer l’interès general o, 

el que és el mateix, el bé comú de la 
societat. Aquest és el compromís de 
l’alternativa independent per a Súria 
com a integrant de l’equip de govern 
municipal.
Aquest compromís, però, no hauria de 
ser només característic de l’adminis-
tració pública, sinó que també hauria 
d’estar present en la societat civil i en 
els diversos col·lectius que la formen 
perquè, sens dubte, tothom vol viure 
en una societat millor.
BONA PASQUA!!

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

Ràdio Súria: 107.8 FM i web www.radiosuria.cat
Web: www.suria.cat
Twitter: twitter.com/AjdeSuria
Facebook: www.facebook.com/ajuntamentdesuria/
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Biomassa sí, però així no

Falta voluntat de consens

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.

Recentment, el tripartit de govern 
(CiU+AiS+ERC) ha aprovat el projecte 
d’una planta de biomassa; això és una 
incineradora que crema restes de fusta 
dels boscos per donar calor a alguns 
edificis municipals i d’altres que no ho 
són. Aquesta caldera la ubicaran sí o sí 
al pati de l’escola Francesc Macià.  
S’ha fet sense cap consens: no han de-
manat què li sembla a l’AMPA, ni a 
la Direcció del centre, ni als veïns, ni 
als altres grups polítics que tenim re-
presentació a l’ajuntament... de fet, a 
ningú. Tornem-hi: mirem-nos el melic, 

i com que tenim majoria podem fer el 
que ens sembli!
Tampoc ha servit de res la votació que 
es va fer a l’escola on 9 de cada 10 pares 
van votar en contra de la ubicació pro-
posada, ni les 49 al·legacions que hem 
presentat el GiiS.
El GiiS no estem en contra de les ener-
gies renovables, però considerem que, 
abans de la seva implantació, s’haurien 
d’haver tingut en compte molts altres 
factors.
Des del punt de vista econòmic, el 
projecte és del tot inviable: el termini 

d’amortització és de com a mínim 19 
anys, però la seva vida útil és d’entre 
12 a 16 anys. Això vol dir que encara no 
s’haurà pagat i ja l’haurem de canviar! 
Diuen que una part la paga la Diputa-
ció: al final, no són diners de tots?
Aquest projecte té un cost molt elevat, 
per l’estalvi que permet aconseguir. El 
GiiS sempre hem defensat que hi ha al-
ternatives millors per l’estalvi energè-
tic, però no se’ns ha escoltat. El temps 
ho dirà i com sempre, el GiiS estarà A 
PROP TEU.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Arriben Caramelles, dies d’entesa i col-
laboració entre suriencs i entitats, esfor-
çant-se i gaudint conjuntament, i demos-
trant que és possible treballar conjuntament 
per un objectiu comú.
Políticament parlant, quan el tripartit con-
servador de CiU-ERC-AiS va començar a 
governar el nostre municipi, van prometre 
més “claredat, diàleg i consensos” en la seva 
futura acció de govern. Lamentem que això 
no hagi estat així, i les decisions es prenguin 
sense debats previs, de manera arbitrària i 
sense pactes ni consensos socials clars.
D’exemples en tenim molts al llarg de la 
legislatura, però el més recent és el que té 
a veure amb la instal·lació de la caldera de 
biomassa al nostre municipi. Es tracta d’un 

projecte que, a part de la seva dubtosa vi-
abilitat econòmica, no ha comptat amb els 
consensos necessaris que es requerien.
Inicialment, l’estudi previ de la Diputació de 
Barcelona plantejava que la seva instal·lació 
(que ha de donar servei a diverses instal-
lacions municipals) es situés a la zona des-
tinada a pàrquing a la carretera de la Mina, 
davant l’escola Francesc Macià. Tot i així, 
l’equip de govern ha decidit instal·lar-la al 
límit de la parcel·la entre l’escola i la Ctra de 
Balsareny, sense consultar-ho amb la direc-
ció del centre ni amb l’AMPA, que només 
van ser informats quan la decisió ja estava 
presa.
A part de que l’emplaçament escollit limita 
molt l’acció futura en cas que es volguessin 

ampliar els usos d’aquesta instal·lació, cre-
iem que l’actitud mostrada no és la idònia 
per dirigir un Ajuntament.
Les institucions polítiques haurien de vetllar 
per treballar colze a colze amb les entitats i 
persones del municipi, buscant acords i con-
sensos generals que ajudin a instaurar un 
clima d’entesa i confiança mútua. I lamen-
tem que l’Ajuntament de Súria prefereixi la 
comoditat de prendre decisions unilaterals 
en lloc d’arremangar-se per treballar amb 
ganes i convertir Súria en un poble de tots 
i per a tots.
Aprofitem per desitjar-vos a tots una feliç 
Pasqua i Caramelles!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC
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