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Els pressupostos participatius 
milloren els barris de la vila 
Les associacions de veïns s’impliquen en una experiència inèdita
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NOUS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ AMB LA IMPLICACIÓ DE LES ENTITATS VEÏNALS
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Una tendència creixent en la gestió 
dels ajuntaments catalans és la in-
corporació de mecanismes de par-
ticipació per decidir la destinació 
d’una part de les inversions munici-
pals. Seguint aquesta línia, l’Ajunta-
ment de Súria ha començat a aplicar 
en l’actual mandat, per primer cop, 
un sistema de pressupostos partici-
patius amb la implicació directa de 
les entitats veïnals de la vila.
Arran d’un acord entre l’equip de 
govern (CiU, ERC i aiS) i el grup 
municipal del PSC, l’any 2016 es va 
posar en marxa aquesta experiència 
de pressupostos participatius que 
preveu destinar cada any, durant 
tot l’actual mandat, 90.000 euros 
per a actuacions proposades per les 
associacions de veïns. Per tant, la 
inversió total d’aquests quatre anys 
en pressupostos participa-
tius serà de 360.000 euros.
La iniciativa va ser presen-
tada a totes les associacions 
de veïns de la vila. Cada 
entitat veïnal pren la de-
cisió sobre l’actuació que 
consideri més necessària al 
seu barri amb plena auto-
nomia, ja sigui mitjançant 
una consulta al veïnat o 
qualsevol altre sistema. 

L’esmentada partida anual de 
90.000 euros es distribueix equi-
tativament entre les diferents as-
sociacions de veïns de la vila. Si 
una d’aquestes entitats no proposa 
cap actuació al seu barri un any, la 
quantitat assignada seria afegida en 
el pressupost de l’any següent. En 
aquest sentit, alguna associació de 
veïns ha optat per esperar a fer més 
endavant la seva proposta per tal de 
poder emprendre una actuació de 
més abast pressupostari.
Un altre dels objectius d’aquest sis-
tema de funcionament dels pressu-
postos participatius és contribuir a 

reforçar les actuals associacions de 
veïns com a entitats representatives 
dels barris de la vila. Actualment, 
el centre urbà no disposa de cap 
associació de veïns en actiu, però 
s’ha valorat que es tracta d’una àrea 
que, per les seves característiques 
de centralitat, ja és objecte d’actua-
cions de millora.
Aquesta experiència de participació 
s’ha concretat fins ara en la realit-
zació de diferents millores en espais 
públics i equipaments a diferents 
barris de la vila, proposades l’any 
passat per les respectives entitats 
veïnals i realitzades enguany a 

partir de projectes elabo-
rats pels serveis tècnics 
de l’àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament: 
► Barri de Joncarets: cons-
trucció d’un local per a 
l’Associació de Veïns.
► Barri de Santa Maria: 
renovació del paviment i 
altres elements construc-
tius de la pista poliesporti-
va (imatge de portada).

L’Ajuntament ha posat 
en marxa durant aquest 
mandat una experiència 
de pressupostos 
participatius amb la 
implicació directa de les 
associacions de veïns, 
per primer cop a la vila

Els pressupostos participatius disposen de 
90.000 euros anuals per actuar als barris

Repintat de l’escala d’accés al barri de Salipota

L’antic edifici escolar del barri de Fusteret ha estat objecte de millores
L’actuació ha format part dels pressupostos participatius impulsats aquest mandat



3LA TORRE Setembre 2017

► Barri de Salipota: repintat de 
l’escala d’accés al barri. 
► Barri del Poble Vell: millora dels 
accessos a les dependències de l’As-
sociació de Veïns, ubicades a l’edifi-
ci del Casinet.
► Barri de Fusteret: millores a 
l’edifici de l’antiga escola.
Dins d’aquest any 2017 també estan 
previstes altres actuacions vincula-
des als pressupostos participatius. 
Una d’aquestes obres consistirà en 
habilitar una àrea de lleure i esbarjo 
a la part superior del pàrquing de la 

carretera de Sant Salvador, al Poble 
Vell, i que recentment ha estat ar-
ranjat. També s’instal·larà una zona 
de jocs infantils a Salipota.
Al marge dels pressupostos par-
ticipatius, enguany s’ha portat a 
terme la urbanització del passatge 
Llevant, amb una inversió de 44.980 
euros. Aquesta actuació va inclou-
re la pavimentació amb formigó, la 
millora d’un tram de vorera que hi 
dóna accés i la instal·lació de jardi-
neres, enllumenat, nova xarxa de 
clavegueram i embornals.

En els darrers anys, molts ajuntaments han po-
sat en marxa mecanismes de participació per 
decidir la destinació d’una part de les seves 
inversions. És una tendència positiva perquè 
s’aprofundeix en la coresponsabilització de la 
gestió pública i fa possible que les institucions 
defineixin millor les prioritats d’actuació. A 
l’Ajuntament de Súria vam començar a aplicar 
l’any passat un sistema de pressupostos parti-
cipatius, basat en la implicació directa de les 
associacions de veïns. Com us expliquem en 
aquest número de La Torre, ja s’han començat 

a veure els primers resultats d’aquesta experi-
ència, que era inèdita a la vila i que continuarà 
durant tot l’actual mandat municipal. En una 
societat democràtica, cal que tots els poders 
públics escoltin la veu de la gent, sense impo-
sicions ni censures, i actuïn després en conse-
qüència. Per això us convido a participar per-
què tots plegats fem realitat l’objectiu d’anar 
avançant cap a un país amb més benestar i 
qualitat de vida per a tothom.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Participar i decidir

EDITORIAL

Segona edició dels 
ajuts per a la creació 
de llocs de treball i la 
inversió empresarial
L’Ajuntament també ha con-
vocat enguany per segon any 
consecutiu un pla d’ajuts per al 
foment de la creació de llocs de 
treball i la inversió empresarial 
al municipi. En relació amb la 
primera edició, enguany s’hi 
van afegir nous criteris de va-
loració per a la contractació de 
persones amb discapacitats, en 
el cas dels ajuts a la creació de 
llocs de treball, i de millores 
ambientals, de l’entorn i con-
ciliació de la vida laboral i fa-
miliar, en el cas dels ajuts a la 
inversió empresarial. Aquests 
ajuts són una iniciativa de 
l’àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament per millorar 
l’ocupabilitat al municipi, en-
fortir les empreses existents i 
afavorir la creació de noves ini-
ciatives empresarials.

Local per a l’Associació de Veïns Sant Isidre-barri Joncarets, al costat de la pista
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LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS, UN OBJECTIU D’ABAST CATALÀ I EUROPEU

L’Ajuntament ha 
fet diferents ses-
sions sobre el sis-
tema de recollida 
porta a porta, que 
a començaments 
de 2018 s’im-
plantarà a la vila. 
Aquestes sessions 
han estat adreça-
des al veïnat dels 
barris, masies i 
nuclis dissemi-
nats, i als comerci-
ants, empresaris i hortolans. 
A continuació s’inclouen els prin-
cipals dubtes plantejats durant 
aquestes sessions, amb respostes 
que també es podran trobar al web 
municipal (www.suria.cat) i al web 
www.suriamediambient.cat. 
► Són pocs, tres dies a la setmana, 
per recollir els residus orgànics? 
L’empresa que va fer el projecte del 
porta a porta a Súria va proposar 
aquesta freqüència de recollida per-
què en altres municipis la mitjana 
de vegades que una família treu els 
residus orgànics és d’1,7 cops per 
setmana. Malgrat això, si a Súria es 
veu que aquesta freqüència de reco-
llida és insuficient, es valorarà l’op-
ció d’ampliar-la a quatre cops per 
setmana durant els mesos d’estiu. 
► Serà un problema la pudor dels 
residus orgànics a casa? Segons el 
calendari inicial, els residus orgà-
nics seran recollits els dimecres, di-
vendres i diumenges. Amb aquesta 
freqüència de recollida es vol mi-
nimitzar el tema de les possibles 
males olors als domicilis, tenint en 
compte que els dilluns no és un dia 
habitual de compra de peix. El rit-
me de putrefacció d’altres aliments 

és més lent que el del peix, i per tant 
no s’haurien de generar tantes ma-
les olors. Si s’utilitza el cubell reixat 
que es donarà i la bossa composta-
ble, encara es retarda molt més l’ini-
ci de les pudors. Malgrat això, si al-
guna persona ha cuinat algun tipus 
d’aliment que provoca molta pudor 
o té una gran quantitat de residus 
orgànics que no pot guardar més, es 
podrà utilitzar l’àrea d’emergència 
per llençar aquest tipus de residus. 
► On estarà ubicada l’àrea d’emer-
gència? Al costat de la Deixalleria 
Municipal. L’àrea d’emergència es 
podrà fer servir tots els dies de la 
setmana i a qualsevol hora del dia 
i de la nit. 
► Què passa si tenim dubtes sobre 
la classificació d’alguns residus? 
Abans de la posada en marxa del 
sistema porta a porta, es farà una 
campanya informativa que arribarà 
a totes les llars de la vila. Es repar-
tirà un fulletó explicatiu sobre la ti-
pologia dels residus que han d’anar 
a cada fracció. L’Ajuntament també 
disposarà d’un telèfon d’informació 
ambiental per resoldre qualsevol 
dubte. 
► S’abaixarà la taxa d’escombra-

ries? La implantació 
del sistema porta a 
porta no farà pujar 
la taxa d’escombra-
ries. Probablement 
serà difícil abaixar-la 
per raons que afecten 
tots els municipis ca-
talans, i en especial 
els del Bages. L’any 
2018 s’incrementarà 
el cànon que la Ge-
neralitat cobra a tots 
els ajuntaments com 

a penalització pels residus que no 
han estat seleccionats correctament, 
i que generalment van als conteni-
dors de rebuig. A més, a la nostra 
comarca haurem de pagar un nou 
cost afegit perquè els residus de re-
buig s’hauran de traslladar al Vallès 
Occidental per l’aplicació de noves 
normatives d’obligat compliment.
► Com es farà la recollida als 
horts? L’Ajuntament instal·larà 
compostadors per tal que els hor-
tolans hi puguin llençar les restes 
orgàniques. Pel que fa a les restes 
inorgàniques generades per l’acti-
vitat als horts (plàstics, cartrons, et-
cètera), hauran de seguir el circuit 
domèstic de recollida, portar-los a 
l’àrea d’emergència o a la Deixalle-
ria Municipal. 
► Com funcionarà la recollida de 
residus per a les masies? Hi haurà 
una àrea d’aportació de residus a 
prop del camp de tir de la Vall Seca 
per tal que les persones residents 
a les masies de la zona hi puguin 
portar els residus separats selecti-
vament.  Pel que fa a les masies d’al-
tres sectors del municipi, es parlarà 
cas per cas per acordar el punt de 
deposició de les deixalles. 

Preguntes i respostes sobre la implantació a 
Súria del sistema de recollida porta a porta

L’alcalde Josep Maria Canudas parla en una sessió sobre el porta a porta
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Alta participació i bona resposta per a les 
novetats del programa de la Festa Major
La Festa Major d’enguany ha regis-
trat una alta participació i una bona 
resposta a les novetats del progra-
ma. També s’hi han consolidat els 
canvis introduïts en l’edició de l’any 
passat, com la cercavila nocturna i 
l’actuació de la Banda de Música de 
Cardona en les tradicionals Tocades 
davant la Casa de la Vila.
Entre les novetats citades es trobava 
el Super Tobogan Gegant  
que va ser instal·lat a l’avin-
guda del Cardener. Dins 
del programa de la Festa 
Major, també es va celebrar 
la 50a edició del Concurs 
de Pintura Ràpida, organit-
zat per Joventuts Musicals 
de Súria.
Suport al comerç. Un 
altre dels actes inclosos en 
el programa de la Festa 

Major va ser el lliurament dels pre-
mis del sorteig de la campanya ‘Bar-
ris Antics. Molt per descobrir, molt 
per oferir’, que va tenir lloc al saló 
de sessions de la Casa de la Vila.
Súria ha participat enguany per 
segon any consecutiu en aquesta 
iniciativa d’àmbit català que volia 
promoure el sector comercial dels 
nuclis històrics de trenta-quatre ciu-

tats i viles de tot Catalunya. 
La presència de Súria en aquesta 
campanya va ser promoguda nova-
ment per l’àrea de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament com una 
acció per donar suport al sector co-
mercial dels barris del Poble Vell i 
Sant Jaume.
Caramelles de rècord. Súria 
ha celebrat altres festes destacades 

en els darrers mesos. Les 
Caramelles d’enguany han 
consolidat la xifra rècord 
de nou-cents participants 
i s’han mantingut un any 
més com les més grans 
de Catalunya. Pel que fa a 
l’Onze de Setembre, la Nit 
de Sant Joan i a la diada de 
Sant Jordi, també van man-
tenir les xifres de participa-
ció d’anys anteriors. Acte de lliurament dels premis de la campanya comercial

CELEBRACIONS DESTACADES PER A PERSONES DE TOTES LES EDATS

Les tradicionals Tocades de la Festa Major van tornar a omplir l’entorn de la Casa de la Vila durant la Festa Major
Les Caramelles de Súria van ser, un any més, les més grans de Catalunya (foto superior). A sota, acte central de l’Onze de Setembre
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CLAM CONTRA EL TERRORISME I SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES

Concentració contra els atemptats de 
la Rambla de Barcelona i de Cambrils

Unes tres-centes persones van par-
ticipar el passat 18 d’agost en una 
concentració davant la Casa de la 
Vila per expressar el dol i la con-
demna davant els atemptats de la 
Rambla de Barcelona i de Cambrils. 
Les persones participants van fer un 
minut de silenci en un ambient de 
forta emoció i recolliment.
L’alcaldessa accidental, Carme 
Besa, va llegir el manifest contra 
l’atemptat, al costat d’altres mem-
bres de la corporació municipal i 
representants institucionals. En el 

manifest s’expressava el “compro-
mís més ferm per la democràcia, la 
tolerància, el respecte, la llibertat i 
la pau”.
La concentració va ser convocada 
per l’Ajuntament, seguint una crida 
de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques (ACM) i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya 
(FMC) per manifestar la condemna 
per l’atemptat, la solidaritat amb 
les víctimes i el reconeixement a la 
tasca de les forces de seguretat i els 
professionals sanitaris. 

L’empresa Sorea, concessionària 
del servei municipal d’aigües po-
tables, va donar a l’Ajuntament 
uns cinc-cents gots reutilitzables, 
el passat mes de juny. Aquests 
gots han passat a formar part del 
material de suport per a la cele-
bració d’actes i festes populars. La 
donació es va fer a la Casa de la 
Vila, amb la presència de l’alcalde 
Josep Maria Canudas, i el gerent 
de Sorea, Josep Maria Montserrat.

Sorea fa donació de 500 
gots reutilitzables per a 
actes i festes populars

La concentració de rebuig als atemptats va aplegar unes tres-centes persones
L’acte es va desenvolupar l’endemà dels fets, en un ambient de forta emoció i recolliment

Entra en vigor el nou reglament d’ús de les 
instal·lacions esportives municipals de la vila
El nou reglament d’ús de les 
instal·lacions esportives munici-
pals de Súria ha entrat en vigor 
després de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP). Aquesta nova normativa 
regula les normes d’utilització 
i gestió, els drets i deures de les 
persones usuàries i el sistema de 
sol·licitud d’ús, entre d’altres te-

mes. Les instal·lacions esportives 
incloses en el reglament són les 
següents: Pavelló Municipal d’Es-
ports, Camp Municipal de Futbol, 
Pista de l’Excorxador, Piscines 
Municipals i Pistes Municipals de 
Pàdel, Tennis i Frontó. Si se’n fa 
un ús incorrecte, l’entitat o perso-
nes usuàries hauran d’assumir la 
reposició del material malmès.

L’Ajuntament ha portat a terme 
actuacions en tres edificis del 
Poble Vell, dos dels quals mu-
nicipals, per a la reparació de 
diferents danys detectats. Una 
d’aquestes actuacions va compor-
tar l’enderrocament d’una tribuna 
de construcció moderna en un im-
moble de propietat privada al car-
rer de la Mura, a causa de l’alumi-
nosi. Atès l’estat general d’aquest 
immoble, també va ser necessari 
desallotjar els inquilins. Les altres 
actuacions han estat iniciades a 
la coberta de la Ferreria i a l’edi-
fici de Can Ton Bató. Pel que fa a 
aquest darrer immoble, s’han co-
mençat a fer gestions amb altres 
administracions per tal d’estudiar 
l’abast de l’actuació.

La Ferreria de l’Era del Castell

Actuacions per reparar 
tres edificis malmesos  
al barri del Poble Vell
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L’Ajuntament ha fet servir enguany 
per primera vegada el procediment 
del concurs per adjudicar la gestió 
de la temporada d’estiu de les Pisci-
nes Municipals i del casal ‘El Juliol 
tot ho vol’. Els preus i abonaments 
també es van adaptar al nou siste-
ma de gestió, de manera que hi ha 
hagut un únic preu per a cada fran-
ja d’edat i s’ha eliminat la tarificació 
que s’aplicava als socis de la Socie-
tat Atlètica de Súria (SAS). 
En la pràctica, això ha representat 
reduccions compreses entre el 22% i 

el 50% en relació amb els preus que 
l’any passat s’aplicaven a les per-
sones que no eren socis d’aquesta 
entitat. D’altra banda, el concurs de 
gestió de les Piscines Municipals i 
del casal d’estiu ’El Juliol tot ho vol’ 
es va resoldre a favor de la SAS. 
Enguany s’ha estrenat el nou ves-
tíbul de les Piscines Municipals, 
construït l’any passat. En aquest 
espai han estat exposats diferents 
plafons amb les actuacions previs-
tes per a la millora del recinte, que 
s’estrenaran l’estiu de l’any vinent.

MILLORA D’UN EQUIPAMENT BÀSIC PER A L’ESPORT I EL LLEURE

L’alcalde Josep Maria Canudas va 
participar el passat 13 de maig en 
la jornada celebrada a la zona del 
Nou Congost (Manresa) en defen-
sa dels llocs de treball de la mi-
neria de la Catalunya central.  La 
jornada s’emmarcava dins de la 
campanya ‘Defensem els llocs de 
treball de la mineria’, promoguda 
per organitzacions empresarials, 
sindicals, polítiques, professio-
nals i socials del Bages.

L’alcalde de Súria pren 
part en la jornada de 
suport al sector miner

L’alcalde Josep Maria Canudas va 
signar el passat 7 de setembre un 
decret d’Alcaldia en el qual s’ex-
pressava el “ple suport” a la con-
vocatòria del referèndum de l’1 
d’octubre sobre l’autodetermina-
ció de Catalunya, afegint-se així a 
una iniciativa de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques 
(ACM) i de l’Associació de Muni-
cipis per la Independència (AMI), 
i secundada per ajuntaments d’ar-
reu del país. El batlle surienc tam-
bé va participar en la concentració 
del passat 16 de setembre a Barce-
lona contra la citació de 712 alcal-
des i alcaldesses catalans per part 
de la fiscalia general de l’Estat. 
L’Ajuntament es va adherir al 
Pacte Nacional pel Referèndum 
en el ple ordinari del mes de maig 
per 8 vots a favor (CiU, ERC i 
aiS), 2 vots en contra (PSC) i 2 
abstencions (GIIS).  L’alcaldessa 
accidental, Carme Besa, va assistir 
el passat 1 de juliol a Barcelona a 
l’acte de suport del món local a la 
celebració del referèndum.

L’Ajuntament adjudica per concurs la 
gestió de les Piscines durant l’estiu

Imatge del projecte de millora que es portarà a terme a les Piscines Municipals
Els plafons s’han pogut veure al nou vestíbul del recinte al llarg de la temporada de banys

El rati d’endeutament municipal es redueix 
fins al 14,28% gràcies a les amortitzacions
El rati d’endeutament de l’Ajun-
tament s’ha reduït fins al 14,28%, 
gràcies a les amortitzacions de 
crèdits que han estat realitzades 
en els darrers anys. Aquest per-
centatge se situa molt per sota del 
límit legal d’endeutament de les 
administracions locals, que està 
situat en el 110%.
La reducció de l’endeutament 

municipal ha estat un dels objec-
tius prioritaris de l’àrea d’Hisen-
da de l’Ajuntament per reforçar la 
solvència econòmica i millorar la 
gestió dels recursos municipals. 
El pressupost municipal per a 
aquest any 2017 ja va incloure di-
ferents previsions d’inversió per 
a equipaments, espais públics, 
serveis i promoció econòmica.

Decret d’Alcaldia en 
suport del referèndum 
de l’1 d’octubre sobre 
l’autodeterminació
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El cònsol de Bèlgica a Barcelona, 
Didier Verwaeder, va visitar Sú-
ria per valorar la presentació dels 
habitatges miners construïts fa un 
segle pel grup Solvay al Premi del 
Patrimoni Belga a l’Estranger. La 
majoria d’aquests habitatges són 
al barri Santa Maria, que el 2018 
celebrarà el seu centenari.

INICIATIVES PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ENTORN, LA SALUBRITAT I EL CIVISME

El cònsol de Bèlgica 
visita Súria per veure  
els habitatges de Solvay

Uns 160 alumnes de les escoles 
d’educació primària van partici-
par el juny en la 23a Jornada de 
Miniindor i la 7a Trobada de Sisè. 
L’organització va anar a càrrec de 
l’àrea d’Esports de l’Ajuntament 
i del professorat de les escoles 
Francesc Macià, Mare de Déu de 
Montserrat i Fedac-Súria.

Prop de 160 alumnes 
participen en activitats 
d’esport escolar

La Casa de la Vila va acollir el pas-
sat 5 de juny el projecte de millora 
de la funció connectora de la riera 
del Tordell, dins de les mesures 
compensatòries acordades entre 
l’Ajuntament i l’empresa ICL pels 
treballs de construcció de l’accés de 
la rampa minera de Cabanasses.
Les actuacions previstes permetran 
donar relleu al potencial paisatgístic 
i social d’aquest entorn. El projecte 
ha estat divulgat fins ara mitjançant 
una visita guiada i una sessió in-
formativa per als hortolans. Per als 

propers mesos hi ha previstes altres 
activitats, com una plantada popu-
lar, activitats amb les escoles i una 
jornada específica per al veïnat del 
barri de Joncarets.
D’altra banda, una vintena de per-
sones van participar en la 2a Jorna-
da Festiva de Descoberta i Neteja 
del Cardener, dins de la campanya 
‘Let’s clean up Europe!’. L’activitat 
va ser convocada per l’àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de l’Agrupament Es-
colta i Guia Joan Ros.

L’alcalde de Suria, amb el cònsol belga

Uns 35 alumnes d’educació pri-
mària van ser jurats del 12è Premi 
Atrapallibres, dins del programa 
Súria Municipi Lector. Una altra 
activitat del programa va ser la 
xerrada de l’escriptor Joan Anto-
ni Martín Piñol, organitzada per 
l’Escola Municipal de Formació 
d’Adults i la Biblioteca Pública.

El programa Súria 
Municipi Lector continua 
amb noves activitats

L’Ajuntament i ICL presenten el pla 
per a la millora de la riera del Tordell

Les actuacions previstes volen donar resposta als problemes d’aquest entorn
En els propers mesos s’hi faran diferents activitats participatives i adreçades a tothom

XXXXX

Es redueix dràsticament la presència als 
carrers d’excrements no recollits de gossos
La Policia Local ha imposat les 
primeres sancions per no recollir 
excrements de gossos al carrer, 
com a resultat de la implantació 
del cens genètic caní. Aquesta ini-
ciativa de l’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament i de la Manco-
munitat Intermunicipal del Car-
dener ha permès reduir dràstica-
ment la presència d’excrements. Element de la campanya informativa 
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ACCIONS PEL RESPECTE I LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES GRANS 

La campanya ‘Tracta’m bé’ creix amb 
la presentació de quatre nous cartells

Les Caramelles i les relacions entre 
els joves i la gent gran protagonit-
zen els quatre nous cartells de la 
campanya ‘Tracta’m bé’, que han 
estat presentats en els darrers me-
sos. L’objectiu de la campanya és 
promoure la sensibilització en favor 
d’unes relacions de respecte i su-
port a les persones grans.
Aquests nous cartells han estat ela-

borats amb la col·laboració de les 
àrees de Benestar Social, Joventut i 
Cultura de l’Ajuntament, el Casal 
de Joves i l’Institut Mig-Món. Les 
imatges dels cartells són originals 
del fotògraf Mario Mateo.
Les idees per elaborar els cartells 
sobre les relacions entre els joves i 
la gent gran van sorgir dels matei-
xos alumnes de l’Institut Mig-Món.

Noves troballes a les Guixeres

Prop d’una trentena de persones voluntàries, en-
tre adults i alumnes de l’Institut Mig-Món, van 
participar en la 13a Campanya d’Excavacions Ar-
queològiques, que va localitzar una nova tomba 
medieval a l’Espai Patrimonial de les Guixeres.

Acord per la fossa de Can Maçana

L’alcalde Josep Maria Canudas va signar un con-
veni per a la recerca de la fossa de Can Maça-
na amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència de la Generalitat, 
Raül Romeva, i l’alcalde d’El Bruc, Enric Canela.

L’Arxiu Municipal ha rebut la do-
nació d’un llibre amb anotacions 
familiars des del 1732 al 1820. Es 
tracta d’un exemplar únic, donat 
per Rosa Sallés i Peramiquel, i que 
s’ha convertit en el document més 
antic de l’Arxiu Municipal.

Donació d’un llibre 
familiar dels segles XVIII 
i XIX a l’Arxiu Municipal

El cicle Vespres Musicals a Cal Ba-
laguer del Porxo es va desenvolu-
par el mes de juny en aquest espai 
del Poble Vell amb una molt bona 
acceptació. El cicle va incloure 
quatre concerts i un tast de vins.

Èxit del cicle de concerts 
Vespres Musicals a 
Cal Balaguer del Porxo

Els cartells destaquen els valors integradors i el respecte a les persones grans
Les Caramelles i la relació amb els néts centren les noves imatges de la campanya

Pàgines del document donat a l’Arxiu

Foto: G
eneralitat de Catalunya
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

República Catalana: un futur millor per a Súria

Una classe de filosofia

L’1 d’octubre ens hi juguem el futur
Arriba el mes de setembre i arriba 
amb els costums habituals d’aquestes 
dates. La tornada de les vacances, en-
gegada a la feina, nens i nenes a l’es-
cola… i a l’Ajuntament de Súria, tot 
i que no tanquem per vacances i no 
deixem de prestar servei als ciutadans 
de Súria, es pot dir que també tornem 
amb energies renovades a la feina.
Es pot fer un resum més o menys llarg 
del que ha estat l’estiu per tots nosal-
tres, podem parlar de les calorades del 
mes de juny, amb el neguit que vam 
passar per l’alt elevat risc d’incendi.

També tornem a la feina felicitant-nos 
per la reeixida Festa Major d’enguany 
que ha sigut una de les millors i més 
participades dels últims anys. 
Però allò de què més parlem en aques-
ta tornada a la feina és sobre l’1-O.
El proper 1 d’octubre estem convocats  
a exercir el nostre dret de vot. El Go-
vern de la Generalitat ha convocat un 
referèndum per tal que tots els ciuta-
dans i ciutadanes del nostre País deci-
dim què i com volem que aquest sigui.
No es tracta d’un referèndum per de-
cidir una qüestió menor, sinó que ens 

hi juguem el futur de tots nosaltres. El 
futur dels nostres fills i filles.
Des del nostre Grup Municipal us 
encoratgem a participar d’aquest re-
ferèndum. Sigueu votants del SI, del 
NO o si opteu per l’abstenció. Partici-
pant-hi demostrem la nostra madure-
sa com a societat i que som capaços de 
decidir el nostre futur.
Nosaltres SI que us demanem que vo-
teu i us demanem que voteu SI.
Un SI d’esperança, un Sí de futur, UN 
GRAN SI.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Estem vivint unes setmanes històri-
ques, però el millor està per arribar. El 
diumenge 1 d’octubre farem el que fan 
les democràcies: VOTAR!
Per poder votar haurem hagut de sal-
var tota mena d’obstacles d’un estat 
espanyol que ha quedat en evidència i 
ha fet el ridícul davant de tot el món. 
A Espanya no existeix la separació de 
poders, han atemptat contra la llibertat 
d’expressió i altres drets fonamentals. 
Defensar un futur millor per a nosal-
tres i per als nostres fills està prohibit 
pel PP, pel PSOE i CIUDADANOS.

A Súria, com a tants altres pobles i 
ciutats, s’han aprovat mocions per re-
clamar un referèndum pactat amb el 
govern central. El text que va aprovar 
l’equip de govern deia:
“Instem els Governs de Catalunya i 
de l’Estat espanyol a superar les difi-
cultats polítiques i els apriorismes, i a 
assolir finalment l’acord que estableixi 
les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Re-
ferèndum reconegut per la comunitat 
internacional, el resultat del qual haurà 
de ser políticament vinculant i efectiu.”

El PSC hi va votar en contra. El GIIS 
es va abstenir argumentant que només 
es pronuncia en allò que tingui a veu-
re amb Súria... Com si decidir el futur 
de Catalunya no afectés Súria! És en 
les dificultats i en els moments impor-
tants; en els fets i no en les paraules 
quan es coneix de debò les persones.
Creiem que només hi ha un camí. Per 
dignitat i per un futur millor per a tots, 
socialment més just i lliure, cal anar a 
votar SÍ el dia 1 d’octubre.
Salut, República i Democràcia!

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Torna el setembre i, amb ell, l’inici 
d’un nou curs escolar, un nou curs 
polític, i la represa de sèries exitoses 
com, per exemple, Merlí, un peculiar 
personatge que ha “posat de moda” 
la Filosofia, una ciència que ens cal-
dria tenir més present.
Perquè en la Filosofia hi trobarem 
quin és l’origen de l’Estat en el que 
s’anomena el contracte social: per 
a viure en societat, els éssers hu-
mans acorden un contracte social 
implícit, que els atorga certs drets 
a canvi d’abandonar la llibertat de 
què diposarien. Així, els drets i els 

deures dels individus són les clàu-
sules del contracte social i l’Estat és 
l’entitat creada per fer complir amb 
el contracte. De la mateixa manera, 
els homes poden canviar els termes 
del contracte si així ho desitgen; els 
drets i deures no són immutables o 
naturals.
Torneu a llegir, si us plau, aquesta 
darrera frase i apliqueu-la a la situ-
ació política actual. S’està plantejant 
de “canviar els termes del contracte” 
perquè hi ha una majoria parlamen-
tària, escollida democràticament, 
i social que ho desitja. Com ja s’ho 

han plantejat altres territoris: el Que-
bec respecte el Canadà, Escòcia res-
pecte el Regne Unit i el Regne Unit 
respecte la Unió europea. 
Per canviar els termes del contracte 
cal que els governs consultin als ciu-
tadans i ciutadanes si estan a favor 
o no d’aquest canvi. No és res més 
que un exercici de democràcia i de 
llibertat, on la nostra participació és 
fonamental perquè no en podem es-
tar al marge, hem de prendre partit, 
en un sentit o en un altre.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS
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LA TORRE
El butlletí municipal LA TORRE  es distribueix gratuïta-
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Ens apujaran el rebut de les escombraries?

1-O: conveniència o supervivència?

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.

Si no hi ha canvis, començarem l’any 
2018 amb la casa plena de “capses i 
cubells”, per poder anar separant tot 
allò separable, un calendari penjat 
a la nevera per no oblidar-nos de la 
bossa que ens toca baixar cada dia, i 
algú fent mans i mànigues per estar 
a casa a l’hora que “toca” baixar el 
cubell.
I tot això, per què? D’entrada es va 
vendre aquest canvi com a necessari 
per poder reduir el cost de la recolli-
da. Però un cop revisat l’informe eco-
nòmic de la recollida Porta a Porta, 
a pregunta del GiiS, ens van reconèi-

xer que efectivament no sortirà més 
econòmic, al contrari: inicialment 
s’ha de fer una inversió important, 
que trigarem uns 10 anys a amortit-
zar i la recollida surt més cara.
Es tracta de reciclar el màxim possi-
ble, com no pot ser d’una altra for-
ma -i amb això el GiiS està totalment 
compromès-, però amb un sistema 
que “no compliquem encara més la 
vida” als nostres veïns.
Des del GiiS hem proposat una alter-
nativa viable en reunions i comissi-
ons, però no s’ha volgut valorar mai.
El nostre model pel que fa a la recolli-

da d’escombraries és molt clar: reco-
llida de tota la brossa conjuntament 
i tractament en una planta de triatge 
i valorització, que es construiria en 
un polígon de Súria donant feina a 
aturats del poble. 
Aquesta planta faria tot el triatge, els 
diferents materials es podrien ven-
dre i serien ingressos pel poble i al 
final de tot el triatge només quedaria 
una petita quantitat de brossa. Fàcil 
d’entendre, oi? A prop teu.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

S’acosta l’1 d’octubre, i malauradament tan 
des de la Moncloa com des del Palau de la 
Generalitat, es persegueix la confrontació 
i l’enfrontament de dues postures difícils 
d’encaixar.
D’una banda, tenim un Mariano Rajoy i un 
PP assetjat per casos de corrupció i amb un 
discurs de falsa recuperació que no qualla en 
la societat, que busca recuperar la iniciativa 
política a qualsevol preu, encara que sigui 
amb un discurs intolerant i propi d’altres 
temps.
Per l’altra, tenim el PDCat (la Convergència 
de sempre, amb els mateixos dirigents i els 
mateixos vicis) que s’ha ajuntat amb ERC i 
les CUP per tal de tapar retallades, copaga-
ment sanitari i casos flagrants de corrupció 
política.

El dia 15 de juny de 2011, l’expresident Ar-
tur Mas va haver d’accedir al Parlament en 
helicòpter. El motiu? Un grup molt nombrós 
d’antisistema havia rodejat el Parc de la Ciu-
tadella per tal d’impedir que els diputats de 
CiU i PP permetessin aprovar conjuntament 
(sorpresa?) els pressupostos més antisocials 
que ha hagut de patir Catalunya.
Poc temps després, la capacitat de mutar de 
Convergència, els va fer acostar als postulats
independentistes per tal de no perdre l’he-
gemonia política i el poder institucional que 
ha servit com a base fonamental del man-
teniment de les seves polítiques. D’aquesta 
manera podíem veure com ERC acceptava 
presentar-se conjuntament amb el partit que 
més retallades socials ha fet a Catalunya, i les 
CUP van accedir a fer president al partit bur-

gès per excel·lència del nostre país.
Des del PSC volem reivindicar que ningú 
ens ha de donar cap lliçó democràtica. Han 
organitzat un referèndum sense garanties ni 
un cens clar, i amenacen amb sancions admi-
nistratives a aquelles persones que no vagin 
a les meses electorals si hi són cridats.
Nosaltres no volem participar d’aquest circ, 
i el 1 d’octubre no anirem a votar, perquè 
només es contraposa independència o que-
dar-nos com estem ara: hi ha altres solucions 
possibles. Volem decidir-ho tot, i votar un 
possible acord que millori l’encaix de Cata-
lunya en Espanya.
ÉS TEMPS D’ACORD I CANVI, NO DE 
RUPTURA!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC
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