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Nova imatge de l’entorn del riu 
amb el suport del voluntariat
Primer pas d’un Pla per millorar els espais fluvials del municipi
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LA MILLORA I CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT, UNA NECESSITAT I UN OBJECTIU DE TOTHOM
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La jornada de neteja i sembra en 
alguns dels espais recuperats re-
centment a la llera del riu Cardener, 
celebrada dissabte 25 de novembre, 
va ser la primera activitat pública 
de la nova Xarxa de Voluntariat 
Ambiental, una iniciativa impulsa-
da pel Consell Municipal de Medi 
Ambient amb el suport de l’àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament.
L’objectiu de la Xarxa és estendre 
la consciència social i el compromís 
ambiental per tirar endavant acci-
ons de manteniment i millora del 
medi ambient a la vila. L’acte de 
presentació va tenir lloc al saló de 
sessions de la Casa de la Vila i va 
comptar amb la participació de més 
d’una vintena de persones.
La creació de la Xarxa de Volunta-
riat Ambiental ha coincidint en el 
temps amb l’esmentada recuperació 
de l’entorn del riu Cardener en di-
ferents trams al seu pas per la vila. 
Fins ara, aquests treballs de recu-
peració han consistit bàsicament en 
l’eliminació de canyissars, bardis-
ses i altres espècies no autòctones, 
així com d’arbres morts o caiguts, i 
també en actuacions de poda i tala 
selectiva per millorar  la qualitat del 
bosc de ribera surienc.
L’actuació forma part d’un Pla im-

pulsat per l’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament per tal de millorar 
tots els espais fluvials del muni-
cipi entre els anys 2017-19 per tal 
d’apropar de nou el riu Cardener 
a la ciutadania i crear un corredor 
fluvial d’alt valor ambiental. Poste-
riorment s’avançarà en direcció sud 
cap al barri de Fusteret i la Pobla. 
Aquestes actuacions han estat fi-
nançades el 2017 per l’Ajuntament 
amb una inversió de 20.000 euros. 
D’altra banda, l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) també ha efectu-
at en els darrers mesos la neteja i 
estassada d’un tram del Cardener, 
aigües avall del pont de Reguant.
Per tal de fer possible aquestes ac-
tuacions, l’Ajuntament va portar a 
terme gestions amb la Generalitat 
que s’han desenvolupat al llarg dels 
darrers anys. 
Les millores realitzades fins ara ofe-
reixen una imatge renovada de la 
llera del riu Cardener al seu pas per 
Súria, però al mateix temps plante-
gen la necessitat de vetllar per la ne-

teja i el manteniment d’aquesta àrea 
per tal de conservar-la en les millors 
condicions possibles.
La jornada de neteja i sembra tam-
bé va servir per donar a conèixer 
els objectius de la Xarxa i plantejar 
possibles noves accions. El regidor 
de Medi Ambient i Joventut, Joan 
Pere Ruiz, va explicar que la recu-
peració de la llera del Cardener ha 
estat i és “un dels grans objectius” 
de l’Ajuntament, però que fins ara 
no havia estat possible portar-la a 
terme per la complexitat de la tra-
mitació dels permisos.
Aquesta jornada de neteja i sembra a 
la llera del riu Cardener va comptar 
amb la participació de voluntariat i 
de components dels agrupaments 
escolta i guia Joan Ros (Súria) i Ca-
vall Bernat (Manresa). Les accions 
de la xarxa també tenen el suport 
de la cooperativa El Risell (Lleida) 
i les empreses ICL, Sorea i Exland.
Una altra de les accions de sensibi-
lització de la sostenibilitat i el res-
pecte al medi ambient va tenir lloc 

La recuperació d’alguns 
trams de la llera del riu 
Cardener al seu pas per 
Súria és un primer pas 
que ha coincidit amb 
la posada en marxa 
de la nova Xarxa de 
Voluntariat Ambiental

La nova Xarxa de Voluntariat Ambiental fa 
net a diferents trams urbans del Cardener 

Imatge de la jornada de neteja i sembra realitzada a l’entorn del Cardener
L’activitat va ser l’estrena pública de la nova Xarxa de Voluntariat Ambiental de Súria
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a la plaça de 
Sant Joan el 
passat 29 de 
n o v e m b r e , 
dins de la 
Setmana Eu-
ropea de Pre-
venció de Re-
sidus. Tècnics 
de la Manco-
munitat In-
termunicipal 
del Cardener 
hi van oferir 
sessions de 
sensibilització 
sobre la sepa-
ració correcta 
dels residus, 
mostrant el 
c o n t i n g u t 
d’un conteni-
dor de rebuig 
amb residus separats per fraccions.
En aquestes sessions hi van partici-
par alumnes de les escoles Francesc 
Macià i Mare de Déu de Montserrat.  
Els tècnics ambientals van remarcar 

la necessitat de fer una bona separa-
ció per evitar un ús inadequat dels 
contenidors de rebuig, que reben 
una proporció important de residus 
d’altres fraccions.

La preservació de l’entorn natural i la promo-
ció d’actituds individuals i col·lectives que 
afavoreixin la sostenibilitat han de ser objec-
tius prioritaris de les administracions públi-
ques en l’àmbit del medi ambient. L’actual 
equip de govern municipal es proposa fer 
nous passos endavant per tal de seguir avan-
çant a partir del compromís social i l’aplicació 
de criteris d’eficiència. Des de fa pocs mesos 
podem veure els magnífics resultats de la ne-
teja realitzada en alguns trams de la llera del 
riu Cardener, que ens han permès redescobrir 

aquest entorn tan estimat. La recent creació de 
la Xarxa de Voluntariat Ambiental ens ajuda-
rà a vetllar pel seu manteniment i a plantejar 
possibles noves accions en altres espais natu-
rals. D’altra banda, properament es posarà en 
marxa a la vila el sistema de recollida porta 
a porta, els beneficis del qual compensaran el 
canvi d’hàbits que aquesta fórmula, d’implan-
tació creixent en altres municipis del nostre 
entorn, representarà per a tothom. 

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Preservar i mantenir l’entorn

EDITORIAL

Participants en la sembra al Tordell (dalt) i sessió sobre residus

Plantades d’arbres 
a la Riera del Tordell 
per a la recuperació 
d’aquest entorn
Una cinquantena de persones, 
entre adults i infants, van par-
ticipar el passat 21 d’octubre en 
una plantada popular d’arbres a 
l’entorn de la Riera del Tordell, 
dins de les actuacions iniciades 
el juny passat per a la recupe-
ració d’aquest espai natural. 
En la plantada es van fer servir 
espècies representatives de les 
àrees fluvials de Súria. Alum-
nes dels centres d’ensenyament 
de la vila també hi van plantar 
arbres en altres dies. La recu-
peració de l’entorn de la Riera 
del Tordell és una iniciativa de 
l’empresa ICL en col·laboració 
amb l’Ajuntament. El projecte 
forma part de les mesures com-
pensatòries acordades entre 
l’Ajuntament i ICL pels treballs 
de construcció de l’accés de la 
rampa minera de Cabanasses. 
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El ple municipal va aprovar el pas-
sat 25 d’octubre per majoria un 
acord contra l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució Espanyola i 
la suspensió de l’autonomia de Ca-
talunya. L’acord va ser aprovar per 
8 vots a favor (CiU, ERC i aiS), 2 
vots en contra (PSC) i 3 abstencions 
(GIIS). La sessió del ple va tenir ca-
ràcter extraordinari i urgent.
En l’acord es manifesta “el suport 
al Govern de Catalunya i al Par-
lament per fer efectiu el mandat 
popular del passat 1 d’octubre en 
els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d’Autodeterminació 
i la Llei de Transitorietat Jurídi-
ca i Fundacional de la República 
aprovades pel Parlament de Cata-
lunya”.
També s’hi ex-
pressa la con-
demna a “la vi-
olació de drets 
fonamentals 
a Catalunya a 
través de les 
mesures re-
pressives apli-

cades per l’Estat espanyol contra 
la població i les institucions cata-
lanes”.
El 28 de setembre, el ple municipal 
també va aprovar per majoria una 
moció de condemna per les accions 
contràries a la llibertat i de suport a 
les institucions.
Món local a Brussel·les. L’al-
calde Josep Maria Canudas va par-
ticipar el 7 de novembre en la con-
centració realitzada a Brussel·les 
per uns dos-cents batlles catalans 
contra la suspensió de l’autogovern, 
els empresonaments i altres conse-
qüències de l’article 155.
D’altra banda, entre els mesos de 
setembre i gener han tingut lloc 
deu concentracions al davant de la 
Casa de la Vila per demanar l’alli-

berament dels 
empresonats i 
protestar per 
les diferents 
mesures que 
han estat adop-
tades des de 
l’Estat contra 
l’autogovern.

Alumnes de les escoles Francesc 
Macià, Mare de Déu de Montser-
rat i Fedac-Súria participen aquest 
curs com a jurats del 13è Premi de 
Literatura Infantil Atrapallibres. 
L’inici d’aquesta nova edició del 
concurs va tenir lloc en un acte a 
la Biblioteca Pública, dins del pro-
grama Súria Municipi Lector.

Comença la 13a edició 
del Premi de Literatura 
Infantil Atrapallibres

MOBILITZACIONS EN UNA NOVA ETAPA CLAU PER AL PAÍS

El ple municipal va aprovar per 
unanimitat una moció de con-
demna als atemptats de Cambrils 
i Barcelona, esdevinguts el passat 
mes d’agost. La moció va ser apro-
vada en el transcurs del ple ordi-
nari del setembre. En la moció es 
fa una crida perquè “aquesta bar-
bàrie terrorista no afecti la convi-
vència ni la defensa de les idees 
polítiques en pau i llibertat”. El 
text de la moció també expressa 
“el nostre compromís col·lectiu 
de treballar, juntament amb les 
persones i ciutats de tot el món, 
perquè el diàleg i l’entesa esde-
vingui l’única vida per trobar so-
lucions pacífiques als conflictes”. 

Moció de condemna als 
atemptats terroristes de 
Cambrils i Barcelona

El nou reglament de prestacions 
socials de caràcter econòmic va 
ser aprovat inicialment per unani-
mitat en el ple municipal ordinari 
del mes de desembre. L’objectiu 
bàsic de la normativa és regular 
els ajuts per pal·liar les necessitats 
de les famílies en situació de risc 
per exclusió social.

Aprovació inicial del    
nou reglament municipal   
de prestacions socials

El ple aprova per majoria un acord 
contra l’aplicació de l’article 155

Concentració davant la Casa de la Vila per l’alliberament dels empresonats
Des del passat mes de setembre s’hi han fet deu actes de protesta i reivindicació

L’alcalde, amb altres batlles a Brussel·les
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La 16a Fira Medieval d’Oficis reforça les 
recreacions i homenatja els pobles veïns
La 16a Fira Medieval d’Oficis va tor-
nar a omplir d’animació els carrers i 
les places del Poble Vell, en una edi-
ció caracteritzada per la consolida-
ció de les recreacions històriques, la 
recuperació del castell de focs d’ar-
tifici i del servei de transport gratu-
ït, i una afluència força constant de 
persones de totes les edats.
El certamen va ser inaugurat con-
juntament pels alcaldes 
de Callús, Fonollosa i Sant 
Joan de Vilatorrada com 
a expressió de solidaritat 
veïnal amb aquests muni-
cipis del Mig Cardener que 
van patir especialment la 
violència policial durant 
el referèndum del passat 1 
d’octubre.
En el seu parlament, l’alcal-
de Josep Maria Canudas va 

reconèixer que aquesta nova edició 
se celebrava “en un entorn especi-
alment difícil per al nostre país”, 
però que s’havia decidit tirar enda-
vant la celebració del certamen com 
“una aposta per mantenir espais 
de normalitat en un context marcat 
per l’anormalitat política”.
Per la seva banda, el regidor d’En-
senyament, Turisme i Participació, 

Miquel Caelles, va elogiar “la im-
plicació de molts suriencs i surien-
ques que creuen en aquesta Fira”.
D’altra banda, el concurs fotogràfic 
‘16a Fira Medieval d’Oficis de Sú-
ria a Instagram’ va ser guanyat pel 
surienc Joan Ribera Moncunill amb 
la foto d’una recreació de combats 
medievals a l’Era del Castell.
Altres actes. La Cavalcada de 

Reis ha estat un dels ac-
tes destacats d’aquest inici 
d’any, amb la incorporació 
de novetats que han tingut 
una bona acollida. Altres 
celebracions rellevants dels 
darrers mesos han estat la 
21a Fira de Nadal, la 3a Fira 
d’Entitats i la Festa de San-
ta Bàrbara, que va incloure 
un acte institucional a la 
Casa de la Vila.Els Reis de l’Orient, amb els membres de la corporació

LA FESTA DE LES ARRELS, MIRANT CAP AL PRESENT I EL FUTUR

La Fira Medieval d’Oficis va confirmar el seu poder d’atracció, amb més recreacions històriques i nombrosos visitants
Inauguració del certamen a Cal Balaguer del Porxo (dalt) i acte institucional de la Festa de Santa Bàrbara, a la Casa de la Vila 
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PREVISIONS ECONÒMIQUES I D’INVERSIÓ PER AL NOU ANY

El pressupost municipal per a 2018 
va ser aprovat en el ple ordinari ce-
lebrat el 30 de novembre per 8 vots 
a favor (CiU, ERC i aiS) i 4 abstenci-
ons (GIIS i PSC). El nou pressupost 
se situa en 6.716.444 euros. 
Els principals objectius del nou 
pressupost són els següents:
▶ Serveis a les persones. Mantenir 
els serveis bàsics, principalment en 
les àrees de Benestar Social, Ense-
nyament i Cultura, per assegurar 
uns bons nivells d’oferta i qualitat.
▶ Promoció econòmica. Estimular 
l’activitat econòmica i ajudar a la 
creació de llocs de treball, mante-
nint les aportacions a les àrees de 
Promoció Econòmica i de Turisme.
▶ Equipaments municipals. Cons-
trucció de nous equipaments muni-
cipals, manteniment dels actuals i 

col·laboració amb els barris.
Les inversions previstes més desta-
cades són les següents:
▶ Redacció del projecte de l’equipa-
ment cultural de Cal Pau.
▶ Reparació de la coberta de l’Esglé-
sia del Roser i nou accés al Castell.
▶ Remodelació de les Piscines Mu-
nicipals (segona fase).
▶ Reparació de les baranes del Grup 
Sant Sebastià.
▶ Urbanització del carrer Sant Se-
bastià (tercera fase).
D’altra banda, es mantenen les 
aportacions a l’àrea de Via Pública 
per a la conservació de carrers, bar-
ris, espais urbans, espais naturals i 
equipaments. La partida destinada 
als pressupostos participatius amb 
els barris serà de 90.000 euros, la 
mateixa quantitat que l’any passat.

L’Ajuntament aplicarà enguany 
una reducció dels tipus de l’impost 
de béns immobles (IBI) i mantindrà 
sense variacions la taxa d’escombra-
ries, la taxa de vehicles i l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE) de 
grans empreses, entre d’altres. 
El dictamen sobre la modificació de 
les ordenances fiscals, va ser apro-
vat el 30 d’octubre en ple extraordi-
nari per 8 vots a favor (CiU, ERC i 

aiS) i 5 vots en contra (GIIS i PSC). 
Aquesta reducció de la pressió fis-
cal ha estat decidida per la situació 
sanejada de la Hisenda municipal. 
Altres taxes que no registraran vari-
ació són les que afecten la prestació 
del servei d’atenció domiciliària, els 
serveis funeraris i l’ocupació de la 
via pública. La tarifa del servei de 
teleassistència també es redueix fins 
a 13,44 euros (-14,45%).

El ple ordinari del mes de setem-
bre va aprovar per unanimitat un 
dictamen sobre l’atorgament de 
subvencions a trenta-tres entitats 
i persones físiques de la vila per 
un import total de 23.025 euros. 
Aquesta quantitat representa un 
increment del 44,08% sobre la 
quantitat total de l’any anterior.

L’import de subvencions 
per a entitats i persones 
físiques creix el 44,08%

L’Ajuntament redueix els tipus de l’IBI

L’Ajuntament ha iniciat una re-
cerca per identificar els noms de 
persones vinculades a la vila que 
van ser víctimes del nazisme, per 
recordar-les pernamentment dins 
del projecte Stolpersteine. Les 
persones que en tinguin dades 
ho poden comunicar fins al 16 de 
març a l’adreça suria@suria.cat.

Súria recordarà les 
persones que van ser 
víctimes del nazisme

El pressupost municipal per a 2018 
s’aprova sense cap vot en contra La Brigada Municipal d’Obres i 

Serveis ha incorporat al seu equi-
pament un escenari mòbil i plega-
ble que pot ser utilitzat en festes 
i altres actes públics. El nou esce-
nari ofereix més facilitats de des-
plaçament i rapidesa d’instal·lació 
que el sistema de plaques, l’únic 
que s’utilitzava fins ara.

Nou escenari mòbil per  
a la celebració de festes  
i actes públics

Procés de muntatge del nou escenari
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Els nous semàfors del sector de la 
plaça Clavé van entrar en funci-
onament el 7 de novembre, dins 
dels canvis implementats al centre 
urbà en els darrers mesos de 2017. 
Un altre dels canvis aplicats és la 
transformació del carrer Vilanova 
en zona de vianants.
La semaforització de la plaça Clavé 
és una conseqüència del doble sen-
tit de circulació implantat en aquest 
sector per oferir un nou accés de 
vehicles al Poble Vell des de la tra-
vessia principal de la vila. Pel que 

fa a la transformació del carrer Vi-
lanova en zona de vianants, la prin-
cipal conseqüència per a la circula-
ció de vehicles és que les úniques 
vies d’entrada al carrer Diputació 
són ara la carretera de Balsareny i 
l’avinguda de l’Ajuntament.
A més de les obres d’urbanizació 
iniciades al carrer Vilanova per 
convertir-los en zona de vianants, 
aquest mes de gener també es fa el 
reasfaltament del carrer Diputació, 
després d’haver renovat els desni-
vells de vorera dels guals.

RENOVACIÓ DE VIALS I ESPAIS DEL CENTRE URBÀ I DELS BARRIS

XXXXX

La Diputació de Barcelona ha lliu-
rat a l’Ajuntament el projecte exe-
cutiu d’eixamplament del carrer 
Sant Sebastià, una obra que s’em-
marca en les actuacions previstes 
per a la urbanització de l’entorn 
de l’Illa de Sant Jaume i la creació 
d’un equipament social al barri de 
Sant Jaume. 
Aquest projecte dóna continuïtat 
a una primera fase ja executada, 
que va consistir en la consolidació 
dels talussos resultants de l’en-
derroc dels edificis de l’Illa, així 
com les obres de condicionament 
provisional d’aquest espai. 
El projecte preveu una inversió 
de 467.977 euros i contempla la 
millora del ferm del carrer Sant 
Jaume i la construcció de murs de 
contenció de la part alta del carrer 
Sant Sebastià. Amb aquesta actua-
ció es completarà la comunicació 
entre el Poble Vell, el barri de Sant 
Jaume i la connexió a la travessia 
principal de la vila.

La Diputació lliura el 
projecte d’eixamplament 
del carrer Sant Sebastià

El consum saludable i el benestar centren   
el programa de la Setmana de la Gent Gran
La Setmana de la Gent Gran 
va tenir lloc a començaments 
d’octubre amb activitats centra-
des en el consum saludable i el 
benestar físic. L’organització de 
la Setmana va anar a càrrec de 
l’àrea de Benestar Social, amb el 
suport de l’Associació de Gent 
Gran, l’Obra Social La Caixa i la 
Diputació de Barcelona. Sessió de la Setmana de la Gent Gran

Obres i canvis circulatoris a la plaça 
Clavé i als carrers Vilanova i Diputació

El Poble Vell disposarà d’una 
zona esportiva i de lleure d’uns 
750 metres quadrats al costat de 
l’àrea d’estacionament de la carre-
tera de Sant Salvador. Les obres es 
van iniciar l’octubre passat, dins 
dels pressupostos participatius 
de l’Ajuntament amb els barris. 
La zona lúdica del Poble Vell dis-
posarà de mitja pista de bàsquet, 
pista de petanca i àrea de pícnic. 
El pressupost és de 28.492 euros, 
IVA inclòs. El projecte ha estat ela-
borat pels serveis tècnics de l’àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament.

El Poble Vell tindrà espai 
de lleure a la carretera 
de Sant Salvador

Nou semàfor a l’entorn de la plaça Clavé, i carrers Vilanova (dalt) i Diputació
La semaforització de la plaça Clavé ofereix un nou accés en vehicle al Poble Vell
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CONSOLIDACIÓ D’UNA INICIATIVA PER FER MÉS ATRACTIU EL NADAL

La prova pilot ‘Petó i Adéu’, novetat de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible a Súria
Súria va celebrar una nova edició 
de la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura. Una de les no-
vetats va ser la prova pilot ‘Petó 
i Adéu’, amb àrees d’estaciona-
ment per temps limitat a l’entorn 
dels centres d’ensenyament. Tam-
bé es va fer un circuit infantil per 
a bicicletes, una pedalada i una 
jornada gratuïta del bus urbà.

Més de 700 atletes del Bages i del 
Moianès van prendre part en el 
Cros Escolar de Súria, que es va 
fer el 22 d’octubre dins del calen-
dari intercomarcal de cros.

El Cros Escolar de Súria 
aplega més de 700 
atletes participants

Onze ambientacions nadalenques 
dels barris de Salipota, Bellavis-
ta, Joncarets, Santa Maria i centre 
urbà han estat guardonades en el 
3r Concurs d’Ambientació Nada-
lenca, convocat per l’àrea de Pro-
moció Econòmica. El repartiment 
de premis va tenir lloc dins de la 
cloenda de la 21a Fira de Nadal i 
la 3a Fira d’Entitats.
La novetat d’aquesta edició va ser 
la inclusió d’una categoria gru-
pal. L’altra categoria, individual, 
constava de les modalitats d’or-
namentació i il·luminació. Tots 
els premis van consistir en vals de 

compra per als establiments ad-
herits a la Unió de Botiguers.
D’altra banda, una quarantena 
de persones de diferents comar-
ques han visitat Súria com a gua-
nyadors de la darrera edició de 
la campanya ‘Barris Antics, molt 
mes descobrir, molt per oferir’, 
en la qual va participar Súria per 
promoure el sector comercial dels 
barris del Poble Vell i Sant Jaume. 
Les persones guardonades van 
ser rebudes a la Casa de la Vila 
per l’alcalde Josep Maria Canudas 
i el regidor de Promoció Econò-
mica, Jordi Sala.

El Concurs d’Ambientació Nadalenca 
dóna onze premis als barris i al centre

Foto de grup de les persones guardonades en la tercera edició del Concurs 
El lliurament va anar a càrrec del regidor de Promoció Econòmica i la regidora de Cultura

Senyalització de l’àrea ‘Petó i Adéu’

El calendari de la Closcaneta ce-
lebra aquest 2018 els seus primers 
vint anys de publicació. La Clos-
caneta va néixer per iniciativa de 
l’Ajuntament de Súria. A partir 
del 2005, la difusió del calendari 
es va estendre a altres municipis 
de la Mancomunitat Intermunici-
pal del Cardener.

El calendari de la 
Closcaneta celebra els 
vint anys de publicació

Portada del nou calendari

L’Ajuntament va convocar l’oc-
tubre passat el sector de la res-
tauració per promoure el projecte 
d’acreditació AMED d’alimenta-
ció saludable i dieta mediterrània.

Difusió del projecte 
AMED per fomentar 
l’alimentació saludable
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LA LLUITA CONTRA UN PROBLEMA SOCIAL QUE HA DE SER ERRADICAT

El tradicional acte d’encesa d’espel-
mes del Dia Internacional per l’eli-
minació de la violència contra les 
dones va tenir lloc el passat 25 de 
novembre al pati interior de la Casa 
de la Vila, dins de la Setmana contra 
la violència de gènere.
El programa d’actes es va desenvo-
lupar durant la segona quinzena 
de novembre, organitzat per l’àrea 

d’Igualtat de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal, 
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 Munici-
pal de Música, l’Institut Mig-Món, 
el Casal de la Dona, la Diputació de 
Barcelona i l’Institut Català de les 
Dones.

Renovació del Consell dels Infants

Les activitats del Consell Municipal dels Infants 
estaran dedicades aquest curs 2017-18 als valors 
de la tolerància, la diversitat i el diàleg intercultu-
ral. L’acte anual de renovació parcial d’aquest or-
ganisme consultiu va tenir lloc a la Casa de la Vila. 

Rebuda al campió Josep Garcia

El pilot surienc Josep Garcia va ser rebut a la 
Casa de la Vila el passat 23 d’octubre com a re-
coneixement per la seva proclamació com a cam-
pió del món d’enduro 2. La rebuda al campió va 
convertir el centre urbà en una festa del motor.

Súria mostra de nou el seu rebuig a  
la violència exercida contra les dones 

Alumnes de l’Escola Municipal de Formació d’Adults llegeixen el manifest
La Setmana contra la violència de gènere es va desenvolupar el mes de novembre

El mercat mensual Súriatrastos va 
celebrar el seu cinquè aniversari 
el passat 16 de desembre. La ce-
lebració es va desenvolupar amb 
animació i activitats festives a la 
plaça de la Serradora, lloc habitu-
al d’aquesta iniciativa de l’àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
per al reaprofitament dels objec-
tes de segona mà. A més dels pa-
radistes, s’hi van desenvolupar al-
tres activitats com el sorteig d’una 
panera, un taller de construcció 
de nius, una parada d’intercanvi 
de joguines, jocs per a infants i jo-
ves, una xocolatada i una cantada 
de nadales reivindicatives.

El mercat Súriatrastos 
celebra amb animació   
el seu cinquè aniversari

El Casal de Joves ha portat a ter-
me aquestes festes de Nadal el 
programa d’activitats Nadal Jove, 
coincidint amb l’estrena de les mi-
llores fetes en aquest equipament.

El Casal de Joves              
estrena el programa 
d’activitats Nadal Jove
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Promoció Econòmica: balanç 2017

Prendre partit

21-D. Cap a la República
Les eleccions imposades per Madrid 
han revalidat el que el poble de Catalu-
nya ja va decidir l’1 d’Octubre en una 
de les demostracions de dignitat més 
grans que hi ha hagut mai. 
L’independentisme continua creixent, 
superant de llarg el llindar dels dos mi-
lions de vots. Mentrestant, el bloc uni-
onista de PP, PSC i C’s, que han per-
mès i encoratjat la brutal repressió de 
l’1 d’Octubre així com la intervenció de 
l’autogovern de la Generalitat, només 
s’han redistribuït els vots entre ells. 
Una de les bones notícies es que la par-
ticipació va ser molt alta, del 81,94% 

(85,06% a Súria) desmentint així les fal-
làcies de la majoria silenciosa. I es que 
per saber què opina el poble, i aplicar 
una democràcia efectiva, s’ha de con-
sultar amb urnes. Mai una urna pot ser 
il·legal ni es pot empresonar a ningú 
per posar-les. 
I Súria va ser un clar exemple de la 
revalidació dels resultats a favor de la 
República. Tot i així ara cal continuar 
treballant per demostrar als qui aplau-
dien la brutal violència exercida per 
part de l’Estat Español que la Repúbli-
ca és una eina pacífica i democràtica 
pensada per a tothom. República és fu-

tur, i un futur per a tothom i per a que 
ningú es quedi endarrere. Així doncs, 
tenim feina, molta feina en explicar la 
República als nostres veïns, i hem de 
fer-ho amb intel·ligència, honradesa i 
honestedat: característiques que, junta-
ment amb el pacifisme, han caracterit-
zat el moviment sobiranista. 
Per acabar, el nostre Grup Municipal 
vol agrair i felicitar tots els suriencs i 
surienques la seva demostració de vo-
luntat democràtica. El 85% de partici-
pació a la nostra Vila així ho demostra.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

A Súria, el 31 de desembre del 2015 hi 
havia 362 persones sense feina, un any 
més tard eren 326 i aquest 2017 l’hem 
acabat amb 267 persones a l’atur. En 
tres anys hem passat d’un 15% d’atu-
rats a un 11%. La feina realitzada des 
de Promoció Econòmica ha estat molt 
important. Un altre aspecte important 
a destacar és que els incentius destinats 
a les nostres empreses i autònoms ha 
tornat a ser un èxit. Amb l’objectiu de 
fomentar la inversió empresarial i la 
creació de llocs de treball aquest any 
s’hi han destinat novament 30.000€. 
També s’han realitzat cursos de for-

mació a persones sense feina, en ac-
tiu, jornades sobre certificació digital 
adreçades a comerciants i empresaris. 
S’ha fomentat la presència del nostre 
comerç a internet a través d’una inicia-
tiva que suposa un cost mínim. 
Hem celebrat una nova edició de la 
campanya Barris Antics. S’ha celebrat 
la tercera edició del concurs d’ambi-
entació de balcons, finestres i façanes. 
Aquest any els 11 premiats s’han re-
partit 2.800 euros en vals de compra 
en botigues de SÚRIA PUNT COMER-
CIAL. Pel que fa a la il·luminació na-
dalenca, aquest any s’han efectuat mi-

llores al barri de Santa Maria, al Poble 
Vell i a la plaça de Sant Joan. De cara a 
les properes festes de Nadal continu-
arem realitzant millores. L’objectiu és 
anar renovant l’enllumenat de Nadal a 
tots els barris amb tecnologia led. 
Hem iniciat un nou any amb il·lusió, 
energia i ganes de continuar treballant. 
Un any nou en què els més petits de 
la casa l’han pogut celebrar rebent ses 
majestats amb una cavalcada reforma-
da de dalt a baix.
Com sempre, a la vostra disposició!

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Súria, 21 de desembre de 2017. Elec-
cions al Parlament de Catalunya. 
Participació: 85,06 %. Superior a la 
mitjana del Bages (82,68 %), a la de 
la demarcació de Barcelona (82,3 %) 
i a la de Catalunya (81,94 %). 2.038 
vots (51,6 %) a les candidatures in-
dependentistes; 1.845 (46,7 %) vots 
a les candidatures constitucionalis-
tes; la resta, un 2,7 %, de vots nuls 
o en blanc.
De la lectura d’aquestes dades en 
podem extreure, pel cap baix, un 

parell de conclusions: la primera, 
que pren com a referència la partici-
pació, és que el “famós” argument 
de la majoria silenciosa, que algunes 
formacions polítiques han utilitzat 
per menystenir l’independentisme, 
ja no és vàlid perquè un percen-
tatge molt elevat de catalanes i de 
catalans va expressar amb els seus 
vots les seves opcions polítiques. 
La segona conclusió, centrada en el 
cas de la nostra població i prenent 
com a referència els percentatges 

dels vots vàlids emesos, és que la 
majoria de surienques i suriencs és 
partidària de les candidatures inde-
pendentistes.
En resum,  la població de Súria va 
decidir que calia prendre partit i ex-
pressar la seva opinió en un sentit o 
en un altre; cosa que demostra que, 
com a polítics del món municipal, 
també hi ha temes que hem d’afron-
tar i dir-hi la nostra. És a dir, també 
hem de prendre partit.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

El perquè de l’abstenció

Un 2018 ple de reptes

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.

Els darrers mesos ens han presentat en 
el Ple de l’ajuntament vàries mocions 
polítiques en relació a decisions –encer-
tades o no- que s’estaven prenent des 
del govern de la Generalitat i des del 
govern central. El nostre grup muni-
cipal s’ha abstingut en totes elles, i us 
volem explicar el perquè. Des del con-
venciment.
El GiiS som un Partit d’àmbit local. De-
fensem els interessos comuns de TOTS 
els suriencs i surienques i englobem 
entre afiliats i simpatitzants persones 
de diverses sensibilitats polítiques. És 

per aquest motiu, la representació de la 
nostra PLURALITAT i la de Súria, que 
no teníem dret a posicionar-nos en un 
sentit o altre.
Se’ns va acusar en la votació d’una mo-
ció ‘d’amagar el cap sota l’ala’. Abste-
nir-nos no és amagar el cap sota l’ala, 
és ser fidels a tota la nostra gent. No és 
una posició fàcil, de fet és la més com-
plicada, però és la que es reflecteix en 
els nostres estatuts democràtics, que de-
fineixen el GiiS com a un Partit d’àmbit 
local, integrador i tranversal, posiciona-
ment que ja vàrem expressar amb tota 

nitidesa en campanya electoral i al Ple 
d’investidura.
El GiiS, ni hem enganyat ningú ni hem 
canviat mai la nostra posició. Tothom 
pot dir el mateix?
No hem triat el camí fàcil, però hem de 
ser coherents amb el discurs i la pròpia 
essència com a Partit polític de Súria, 
que sempre ha estat preocupar-nos i 
ocupar-nos dels temes de Súria i no de 
temes polítics que transcendeixin l’àm-
bit local. El GiiS, ara més que mai, A 
PROP TEU!

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Comencem el 2018 tot desitjant-vos molta 
sort i encerts.
Vam arribar al Nadal amb una cita a les 
urnes. El resultat de les eleccions del 21-D 
deixen un panorama idèntic a la situació 
anterior i que pateix Catalunya des de fa 
ja uns anys:  una majoria independentista 
en escons, però no en vots, i una societat 
dividida i fracturada.   
Lamentem que l’augment en vots del PSC 
sigui encara insuficient per plantejar l’al-
ternativa que Catalunya necessita.
Pel que fa a Súria, ja s’encara el final de 
la legislatura i des del PSC confiem que 
aquest 2018 la voluntat de l’equip de go-
vern sigui la de dur a terme els projectes 

per la millora activa del nostre municipi, i 
la construcció de l’equipament municipal 
que van quedar en suspens arran de la vic-
tòria de CiU-ERC-AiS el 2011.
La voluntat del PSC era la de construir 
una nova Biblioteca municipal, adaptada 
a les necessitats del nostre poble i de tots 
els suriencs i surienques durant la legisla-
tura 2011-2015. El govern encapçalat per 
CiU va realitzar la compra de l’edifici de 
“Cal Pau” al final de la legislatura passa-
da, i es van presentar a les eleccions del 
2015 assegurant que allà s’hi duria a terme 
la construcció d’aquest equipament.  Mal-
auradament, 3 anys després de la compra, 
i 7 anys després que CiU-AiS-ERC gover-

nin al nostre municipi, la situació segueix 
igual: ni nous equipaments, ni un full de 
ruta clar. I tot això, comptant amb la bona 
situació econòmica en què es van trobar 
les finances locals, i havent cobrat els di-
ners provinents del CAP i de les obres 
realitzades per la construcció de les noves 
plantes de sal a Iberpotash.
Lamentem aquest fet, i us assegurem que 
des del PSC seguirem defensant el dret a 
tots els suriencs de gaudir d’uns equipa-
ments dignes, i treballarem perquè el can-
vi de rumb sigui possible.
Bon any!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC
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