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Col·laboració institucional per
a la revalorització del patrimoni
Un projecte preveu noves
milloresAbril
al 2018
Castell i l’Església del Roser
LA TORRE

PAS ENDAVANT PER A LA REVALORITZACIÓ PATRIMONIAL DE DOS EDIFICIS EMBLEMÀTICS

El Castell recuperarà l’accés i el portal original,
i s’adequarà la coberta de l’Església del Roser
Un projecte elaborat
per la Diputació de
Barcelona, a instàncies
de l’Ajuntament, fa
un nou pas endavant
en la revalorització
patrimonial d’aquests
dos històrics edificis
El projecte d’intervenció a la coberta de la nau nord de l’Església del
Roser ha estat realitzat pel Servei
de Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL) de la Diputació. L’objectiu
d’aquesta intervenció és adequar la
coberta de la nau nord del temple
i recuperar l’accés i el portal original del Castell, que es va deixar
fora d’ús i tapiat a mitjan segle XIX.
Aquesta obra també permetrà crear
nous circuits de visita entre aquestes dues edificacions històriques.
El lliurament del projecte a l’Ajuntament va tenir lloc el passat 9 de
març en el transcurs d’una reunió
que es va celebrar a la Casa de la
Vila amb la participació de l’alcalde Josep Maria Canudas, el diputat
d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació, Josep Ramon Mut, i dife-

En primer terme, antic portal del Castell, que es recuperarà i s’obrirà de nou
L’accés, tapiat des del segle XIX, es troba sota la coberta de la nau nord del temple

rents responsables tècnics.
Posteriorment, la presidenta de la
Diputació, Mercè Conesa, també
va tractar el tema en el transcurs de
la visita que va fer a Súria el 23 de
març (veure pàgina 4 d’aquesta edició de La Torre). El projecte també
ha estat presentat a la Parròquia de
Súria i al Bisbat de Solsona, institucions titulars de l’edifici.
L’espai que es recuperarà entre el
Castell i l’Església va ser ocupat per
l’ampliació del temple a les tres naus
actuals, datada el 1862. Quedarà
transformat en un terrat-rampa que

arrencarà de l’actual accés al Castell
i arribarà fins a l’alçada de l’absis
de l’Església, substituint la coberta
actual. A mig recorregut es recuperarà la porta d’arc de mig punt del
Castell, que va ser cegada fa més de
150 anys. Al final de l’itinerari es
reobrirà una porta que permetrà la
circulació fins al sobrealçat fortificat
de l’absis de l’Església.
L’actuació prevista tindrà en compte el valor històric i patrimonial dels
dos edificis, amb l’ús de materials
neutres i respectuosos. També seran
reconstruïts els contraforts de l’Es-

Imatges de la situació actual de l’àrea afectada pel projecte (esquerra) i simulacions del seu estat amb el futur terrat-rampa
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glésia per sobre de la nau nord per
tal de garantir l’estabilitat estructural de la part central del temple. El
pressupost de les obres se situa en
107.903,63 euros, IVA inclòs.

Procés de recuperació. La idea

de recuperar la connectivitat entre
els dos edificis ja formava part d’un
estudi previ elaborat l’any 2005 per
tal d’avançar en la revalorització
patrimonial de l’Església del Roser.
En aquestes primeres dues dècades
del segle XXI s’hi han portat a terme
altres intervencions significatives
amb aquest mateix objectiu, com
l’acondicionament de la l’antiga
capçalera romànica, posant al descobert les restes d’un poblat íber del
segle II aC, la sagrera del segle X i
restes pictòriques del segle XVII.
També s’hi ha fet l’adequació de
tota la nau nord com a espai museístic, la millora de l’accessibilitat de
la porta principal de l’Església i la
reparació d’elements estructurals
al darrer pis del campanar. L’any
2015, en cedir una part de la coberta per la precarietat d’una biga, van

requerir-s’hi obres d’urgència que
van anar a càrrec de l’Ajuntament.
Actualment es troba en vigor un
conveni d’ús entre el Bisbat de Solsona i l’Ajuntament per a l’aprofitament del temple per a usos culturals
i museístics que siguin compatibles
amb les seves funcions religioses.
Gràcies a aquest conveni, la nau
nord de l’Església, a la banda del
Castell, acull una exposició permanent sobre l’origen del Vot de Poble.
El conjunt arquitectònic format per
l’Església del Roser i el Castell del
Poble Vell és una de les imatges més
representatives de la vila. La primera menció documental de l’Església
data del segle XI. Al llarg de la seva
història, l’edifici ha estat objecte de
diferents reformes i ampliacions.
El Castell de Súria és un edifici que
es troba documentat des del segle
X i està catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Nacional. Des de fa gairebé dues dècades acull un Centre
d’Interpretació, peça clau del projecte turístic de la vila i de les accions de recuperació i revaloritació
patrimonial del Poble Vell.

L’Oficina de Turisme i el
Centre d’Interpretació
del Castell reben els
distintius Biosphere
L’Oficina de Turisme i el Centre d’Interpretació del Castell
han rebut el distintiu de compromís per la sostenibilitat
Biosphere, impulsat per la Diputació de Barcelona amb el
suport de la Cambra de Barcelona i l’Institut de Turisme Responsable. El reconeixement va
ser recollit per l’alcalde Josep
Maria Canudas en un acte que
va tenir lloc el 13 de març a Barcelona. L’objectiu del distintitu
Biosphere és estendre la cultura de la sostenibilitat en la gestió d’empreses i serveis turístics
de les comarques barcelonines.
Entre les empreses i serveis turístics del Bages que també han
rebut aquest distintiu es troben
el Geoparc Mundial Unesco de
la Catalunya Central i l’Ecorail
del Cardener.

EDITORIAL

La feina que no es veu
Una part fonamental de la tasca que fan els
ajuntaments, i en general totes les institucions
públiques, consisteix en una munió de treballs
preparatoris i gestions que ens serveixen després per definir i portar a terme iniciatives i
projectes de tota mena. És lògic que la ciutadania ens demani resultats, però sense aquesta
feina prèvia, més interna i menys coneguda a
causa del seu caràcter tècnic, no seria possible
gestionar i millorar els serveis i equipaments
municipals. En aquest número de La Torre us
presentem un projecte que vol avançar en la
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revalorització patrimonial de dos edificis emblemàtics de la vila: el Castell i l’Església del
Roser, al Poble Vell. El seu desenvolupament
no hauria estat possible sense el suport de la
Diputació de Barcelona, una institució molt
compromesa amb el progrés dels municipis.
És un bon exemple d’aquest treball en xarxa
que ens permet assolir objectius ambiciosos i
necessaris per anar millorant el benestar i la
qualitat de vida a les nostres comunitats.
JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria
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COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA MILLORA DE L’ENTORN I EL PATRIMONI

La presidenta de la Diputació visita un Mocions en defensa
dels trams recuperats del riu Cardener de l’escola catalana,
Foto: Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació i l’alcalde de Súria, a l’entorn del Cardener
El projecte de les Vies Blaves recuperarà les lleres fluvials a les comarques barcelonines

El projecte de les Vies Blaves, impulsat per la Diputació de Barcelona, va ser un dels temes destacats de la visita que la presidenta
d’aquesta institució, Mercè Conesa,
va fer a Súria el passat 23 de març.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és rehabilitar les lleres dels rius Cardener, Llobregat i Anoia.
La presidenta de la Diputació i l’alcalde Josep Maria Canudas van visitar un dels trams recuperats del riu
Cardener al seu pas pel nucli urbà.
Posteriorment, Mercè Conesa va

declarar que el projecte de les Vies
Blaves pretén “recuperar els camins de riu, recuperar la memòria
de les fàbriques i donar una nova
fesomia a aquestes poblacions,
amb nous usos per a la cultura, la
història i el lleure”.
El projecte de les Vies Blaves pretén
enllaçar punts d’interès patrimonial
i natural per tal de potenciar el turisme, l’esport i el patrimoni de les
comarques de Barcelona, amb més
de 300 quilòmetres per fer-hi rutes
a peu, en biciclecta o a cavall.

Tercera convocatòria dels ajuts per a la
creació d’ocupació i la inversió empresarial
El ple municipal del passat 29 de
març va aprovar per unanimitat les bases reguladores per a la
concessió d’ajuts econòmics a empreses per al foment de la creació
de llocs de treball i de la inversió
empresarial. Aquesta és la tercera edició d’aquesta convocatòria,
que té un caràcter anual.
Els ajuts s’adrecen a micro, petites

i mitjanes empreses, legalment
constituïdes amb qualsevol forma
jurídica, i treballadors autònoms,
que tinguin la seu social i/o fiscal
a Súria i que estiguin al corrent
de pagament amb les seves obligacions tributàries i de Seguretat
Social. Aquests ajuts són una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
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del sistema públic
de pensions i dels
presos i exiliats

El ple ordinari del passat 22 de febrer va aprovar mocions en defensa de l’escola catalana i el model
d’immersió lingüística, i de la millora de l’actual sistema públic de
pensions. La moció en defensa de
l’escola catalana va ser aprovada
per 10 vots a favor (CiU, ERC, aiS
i PSC) i 3 abstencions (GIIS).
La moció sobre el sistema públic
de pensions va ser aprovada per
10 vots a favor (CiU, ERC, aiS i
PSC) i 3 abstencions (GIIS).
D’altra banda, el ple ordinari del
29 de març va aprovar una moció en què s’exigeix l’alliberament
dels presos polítics, el retorn dels
exiliats i es denuncia “la deriva
antidemocràtica i autoritària de
l’estat espanyol”.
Aquesta darrera moció va ser
aprovada per 8 vots a favor (CiU,
ERC i aiS), 1 vot en contra (PSC)
i 3 abstencions (GIIS). L’esmentat
ple es va celebrar amb l’absència
d’un regidor del PSC.

El ple municipal aprova
inicialment el Codi Ètic
de l’Ajuntament
El ple municipal ordinari del mes
de febrer va aprovar inicialment
per unanimitat el Codi Ètic de
l’Ajuntament. El document recull
els principis i compromisos que
han de seguir els representants
electes i els membres de la plantilla municipal. La redacció del
Codi Ètic va anar a càrrec d’una
comissió formada per regidors de
tots els grups municipals i una representació de treballadors.

FESTA I REIVINDICACIÓ EN UNA NOVA EDICIÓ MOLT PARTICIPADA

La cloenda de les Caramelles va tenir lloc Diumenge de Pasqua a la plaça de Sant Joan amb una ballada conjunta
Representants de les colles mostren la seva solidaritat amb els presos polítics (esquerra). A sota, participants en l’acte d’inici de la festa

Les Caramelles de Súria es mantenen un
any més com les més grans de Catalunya
Més de nou-cents caramellaires de caramellaires per mantenir la festa
totes les edats han tornat a conver- surienca, un any més, com les Caratir Súria en la capital catalana de les melles més grans de Catalunya.
Caramelles, consolidant les xifres Com en els dos anys anteriors, les
de participació de les darreres edi- Caramelles van començar amb l’accions. La festa surienca amb més te de col·locació de cintes als esprojecció es va celebrar Dissabte i tendards de les colles, al davant de
Diumenge de Pasqua, 31 de març i la Casa de la Vila. En el transcurs
1 d’abril.
d’aquest acte, l’alcalde Josep MaLes vuit colles participants van ser ria Canudas va convidar les colles
les següents: Tro Gros, La
Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Grans de
l’Agrupació
Sardanista,
Infantil de l’Agrupació Sardanista, Infantil del Foment
Cultural, Altatxu i Coral
Sòrissons.
En l’acte de cloenda, la regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, va agrair
Imatge del pregó de la Festa de Sant Sebastià
la “implicació” de tots els
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a “cantar i ballar amb alegria” per
tal de “demostrar per què les Caramelles de Súria són les més grans i
millors de Catalunya”.
El cicle festiu de Setmana Santa es
va iniciar diumenge 25 de març
amb la Fira de Rams i la 10a Trobada Gegantera. Un dels actes tradicionals d’aquestes dates, el Via Crucis
nocturn a Sant Salvador, ha comptat enguany amb la participació del bisbe de Solsona,
Xavier Novell.
En els darrers mesos han
tingut lloc altres celebracions surienques destacades,
com la Festa de Sant Sebastià i el Carnestoltes. El pregó de la Festa de Sant Sebastià va anar a càrrec del
diputat de Cultura de la Diputació, Juanjo Puigcorbé.

NOVES ACTUACIONS PER AVANÇAR EN L’ÚS EFICIENT DE LES INSTAL·LACIONS

La Policia Local estrena
un nou vehicle en
substitució de l’anterior

El nou vehicle de la Policia Local

Imatge exterior del Pavelló Municipal d’Esports Josep Fàbrega i Tort
La major part de l’estalvi energètic va provenir de les millores fetes en el recinte

Les millores energètiques generen
un estalvi superior als 4.000 euros
Les actuacions desenvolupades durant l’any 2017 per reduir la despesa
energètica dels edificis municipals
van generar un estalvi superior als
4.000 euros. La major part va provenir de les millores efectuades al
Pavelló Municipal d’Esports, amb
el canvi d’il·luminació interior per
llums LED, la implantació de detectors de presència i una instal·lació
fotovoltaica d’autoconsum.
També es van instal·lar llums de tipus LED i altres millores a diferents
espais de les escoles Francesc Macià

i Mare de Déu de Montserrat. Enguany continuaran les accions per
reduir la despesa energètica dels
edificis municipals.
Les actuacions de l’any passat van
ser subvencionades principalment
per l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona. A partir d’aquest
any 2018, l’Ajuntament farà públiques les dades sobre consum energètic dels equipaments municipals
per iniciativa de la comissió d’Energia del Consell Municipal de Medi
Ambient.

Jornada sobre el nou Pla Local de Joventut
El Casal de Joves va acollir el passat 27 de gener una jornada participativa sobre l’elaboració del nou
Pla Local de Joventut, que definirà
les actuacions en l’àmbit jove entre
els anys 2018-20. Dins dels treballs
preparatoris del nou Pla, s’ha fet un
estudi de diagnosi sobre la situació
i les necessitats del jovent de la vila,
realitzat per l’àrea de Joventut de
l’Ajuntament amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

Imatge de l’acte al Casal de Joves
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A finals del passat mes de febrer
va entrar en servei el nou vehicle
de la Policia Local, dins del procés
habitual d’actualització del material del cos policíac municipal. Pel
que va a l’antic vehicle, la previsió és que serà utilitzat per a usos
de la Brigada Municipal d’Obres
i Serveis.

Nova fase d’enquestes
del projecte de salut
Súria CoMmunity
El Centre d’Atenció Primària
(CAP) Goretti Badia ha iniciat una
nova fase de recollida d’enquestes
sobre les prioritats de salut de Súria, dins del projecte Súria CoMmunity, que compta amb el suport de l’Ajuntament. Les dades
recollides serviran per proposar
nous programes de salut.

La Generalitat recull
dades a Súria per a la
nova Enquesta de Salut
El departament de Salut de la
Generalitat ha escollit Súria com
un dels municipis catalans on es
portaran a terme entrevistes personals per elaborar la nova Enquesta de Salut de Catalunya. Les
persones enquestades rebran prèviament una carta de notificació
de la Generalitat.

MILLORES EN RECINTES MUNICIPALS I ESPAIS PÚBLICS

El termini de sol·licitud
de subvencions acabarà
el proper 31 de maig
L’Ajuntament ha obert el termini
de presentació de sol·licituds per
atorgar subvencions destinades a
activitats d’utilitat o d’interès social, o per promoure la consecució d’un fi públic, d’acord amb el
Pla Estratègic de Subvencions. El
termini de presentació romandrà
obert fins al 31 de maig de 2018.
Les sol·licituds podran ser presentades per associacions, entitats
i persones físiques

L’Ajuntament organitza
una nova edició dels
Tallers de la Memòria
L’Ajuntament ha organitzat una
nova edició dels Tallers de la Memòria per a la gent gran, que es
desenvoluparà entre abril i maig.
Es tracta d’una activitat gratuïta
per a persones de 65 anys o més,
que vulguin enfortir els mecanismes de la concentració, la retenció i el record a través d’exercicis
pràctics en grup. Els Tallers de
la Memòria són organitzats per
l’àrea de Benestar Social.

El Campionat Local
d’Atletisme, afectat
per la meteorologia
Alumnes de cicle superior de les
escoles de Súria van participar el
7 de març en el Campionat Local
d’Atletisme, que es va fer a l’estadi del Congost (Manresa). L’organització d’aquesta activitat va
anar a càrrec de l’àrea d’Esports
de l’Ajuntament, amb el suport de
les escoles d’educació primària de
la vila. La jornada del Campionat
per a alumnes de cicle mitjà es va
suspendre a causa del mal temps.

La nova fase de les obres de les Piscines es va iniciar el passat gener
Les instal·lacions del recinte seran sotmeses a un procés de renovació general

Nova fase de les obres de renovació
general de les Piscines Municipals
Les obres de millora de les Piscines
Municipals van començar el passat
mes de gener, donant continuïtat a
les actuacions realitzades els darrers
anys. En aquesta nova fase del projecte es portarà a terme una renovació general de les instal·lacions.
Entre les actuacions previstes s’inclouen la renovació dels vasos i dels
sistemes de filtratge i desinfecció, la
construcció d’una nova piscina de
xipolleig i una nova zona de dutxes, una nova escala per accedir a la
planta de la terrassa, nous serveis i

l’elevació del nivell de la platja per
tal que tingui un únic nivell, entre
d’altres actuacions.
El projecte de millora de les Piscines
ha estat realitzat pels serveis tècnics
de l’àrea d’Urbanisme i té un pressupost de contracte de 592.254 euros, IVA inclòs, que seran finançats
per l’Ajuntament.
L’any 2016 es va construir el nou
vestíbul d’entrada a les Piscines
Municipals i un passadís exterior
de connexió cap al Pavelló Municipal d’Esports.

Els pressupostos participatius financen la
nova zona esportiva i de lleure al Poble Vell
El Poble Vell ja disposa d’una
zona esportiva i de lleure a la carretera de Sant Salvador, amb el
finançament dels pressupostos
participatius de l’Ajuntament per
a propostes de les associacions de
veïns. Aquest nou espai públic
compta amb una àrea de picnic,
font, pista de petanca, mitja pista
de bàsquet i parc infantil.
XXXXX
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Imatge parcial del nou espai

COL·LABORACIÓ PER AMPLIAR L’ÚS PÚBLIC D’UN EQUIPAMENT PER A TOTHOM
Foto: ICL

Presentació del projecte
‘Entorns sense fum’
contra el tabaquisme

Logotip identificatiu del programa

Josep Maria Canudas i Carles Aleman signen el conveni a la Casa de la Vila
La vigència de l’anterior acord entre l’Ajuntament i l’empresa ICL acabava l’any 2023

L’Ajuntament i ICL amplien la cessió
del Parc Macary i Viader fins al 2028
L’Ajuntament ha signat amb l’empresa ICL Iberia Súria&Sallent un
conveni per ampliar la cessió d’ús
de l’espai del Parc Municipal Macary i Viader fins al 31 de desembre
de 2028, cinc anys més del que preveia l’anterior conveni.
L’alcalde Josep Maria Canudas va
manifestar que l’ampliació de la cessió “expressa la voluntat de l’Ajuntament i ICL per treballar conjuntament en la millora del municipi
en aquest i altres àmbits”.
Per la seva banda, el conseller dele-

gat d’ICL, Carles Aleman, creu que
el nou conveni “posa de manifest
el nostre compromís de donar resposta” a les demandes del territori
i de seguir treballant amb l’Ajuntament “a mig i llarg termini”.
L’anterior conveni havia estat signat l’abril de 1993 i la seva vigència
acabava l’any 2023. Aquest espai,
conegut tradicionalment com El
Casino, es va convertir l’any 2012 en
el Parc Municipal Macary i Viader
com a homenatge als descobridors
de la potassa a Súria.

Sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Global de
Ciutats Amigues de les Persones Grans
El ple municipal va aprovar per
unanimitat el 22 de febrer una
proposta per sol·licitar l’adhesió
de l’Ajuntament a la Xarxa Global
de Ciutats Amigues de les Persones Grans. L’Ajuntament també
demanarà a la Diputació que elabori un document de diagnosi i
disseny d’entorns amigables per
a les persones grans de la vila.

La Xarxa Global de Ciutats Amigues de les Persones Grans és una
iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per fomentar l’adaptació dels nuclis urbans
a les necessitats derivades de
l’augment de l’esperança de vida
i afavorir els contactes entre els
municipis sobre bones pràctiques
en el tracte a les persones grans.

LA TORRE

8

Abril 2018

L’Ajuntament promourà la implantació del programa ‘Entorns
sense fum’ per evitar l’exposició
d’infants i joves al fum ambiental
de tabac i prevenir el tabaquisme
en aquestes edats, amb la implicació de les persones adultes. El
programa és impulsat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
amb el suport de diferents ajuntaments del país. La iniciativa va ser
presentada al saló de sessions de
la Casa de la Vila per la regidora
de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Carme Besa. Els centres
d’ensenyament, entitats i equipaments que s’hi vulguin afegir
hauran de signar un manifest
d’adhesió, difondre el seu contingut a les famílies i posar en lloc
visible un dels rètols oficials per
identificar els espais escollits com
a zona on es recomana no fumar.

L’Ajuntament promou
eines informàtiques
contra el fracàs escolar
L’Ajuntament promou aquest
curs l’ús de l’aplicació informàtica Matific i del mètode Binding
a les escoles d’educació primària
per prevenir el fracàs escolar. Es
tracta d’una iniciativa de les àrees de Benestar Social i Ensenyament de l’Ajuntament, amb la col·
laboració de les escoles de la vila.

CAP A L’OBJECTIU D’ASSOLIR UNA IGUALTAT REAL ENTRE HOMES I DONES

La Biblioteca Pública
commemora el Dia
Mundial de la Poesia

Súria celebra el Dia Internacional
de la Dona amb esperit reivindicatiu

La Biblioteca Pública va organitzar
diferents activitats amb motiu del
Dia Mundial de la Poesia, que se
celebra el 21 de març. L’acte central va consistir en una lectura de
poemes en tretze llengües, amb
l’acompanyament musical del
Duet de Guitarres de l’Escola Municipal de Música. Altres actes van
consistir en una gimcana poètica i
sessions adreçades a infants.

El Casal de Joves porta a
terme un curs gratuït de
fotografia per a joves
El Casal de Joves ha organitzat un
curs de fotografia per a joves, que
es desenvolupa durant aquest mes
d’abril. L’objectiu de les sessions
és posar a l’abast de les persones
assistents les principals nocions
de fotografia, les possibilitats de
la càmera i trucs per fer fotos més
atractives. Es tracta d’una acivitat
gratuïta que es porta a terme els
divendres del mes d’abril.

Lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona davant la Casa de la Vila
Alumnes de l’Escola Municipal de Formació d’Adults van llegir el text reivindicatiu

Súria va celebrar el Dia Internacional de la Dona amb la lectura d’un
manifest al davant de la Casa de la
Vila, una visita a Montserrat, una
cadena humana i altres activitats
a la plaça de la Serradora. La lectura del manifest va anar a càrrec
d’alumnes de l’Escola Municipal de
Formació d’Adults.
El programa d’activitats també va

incloure un taller de barrets de llana
Pussyhat al Casal de Joves, xerrades
i altres activitats.
Els actes del Dia Internacional de la
Dona van ser organitzats per l’àrea
d’Igualtat de l’Ajuntament, a excepció de la cadena humana i les activitats de la plaça de la Serradora, que
van ser convocades per l’associació
Terra Viva.

Xerrada per a famílies de la vila

Cicle de Concerts de Primavera

La periodista i consultora Míriam Tirado va oferir una xerrada per a mares i pares d’alumnes
d’educació primària al Teatre del Foment Cultural.
L’acte va ser organitzat per l’àrea d’Ensenyament
de l’Ajuntament, amb el suport de les escoles.

L’Escola Municipal de Música ha iniciat el Cicle
de Concerts de Primavera, que vol estendre la
cultura musical i complementar l’activitat docent. A la imatge, el pianista Eudald Buch saluda
el públic al final del primer concert del Cicle.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Les decisions que afecten tothom

La nostra passió i compromís és treballar per les surienques i els suriencs.
Volem que en el nostre dia a dia tot
funcioni i fer millor la vida de les persones. Però també som conscients que
hi ha decisions que es prenen lluny
d’aquí i que ens afecten molt. No podem girar-nos d’esquena a una realitat
que ens passa per sobre i que incideix
directament en la qualitat de vida de
tots i totes. És per això que vam votar
a favor de tres mocions generals:
A favor del manteniment i de la millora de les pensions, perquè han de
ser dignes i permetre un bon nivell de

vida a les i els pensionistes.
A favor de la moció en defensa de l’escola catalana i del nostre model d’immersió lingüística, perquè creiem que
és un sistema educatiu d’èxit, avalat
per institucions internacionals i pel
mateix nivell dels i les alumnes. I no
volem que ningú es carregui un model de convivència i progrés com és la
nostra escola.
A favor de l’alliberament de les preses
i presos polítics i el retorn dels exiliats
i les exiliades, perquè estem compromesos amb la democràcia, la llibertat
d’expressió i el dret de sufragi univer-

Cara o creu; llibertat o dictadura

Tenim dues opcions a l’hora de triar un
futur millor per a nosaltres i els nostres
fills:
CARA: construir un nou país amb unes
lleis justes, on es persegueixi els corruptes, tinguin el cognom que tinguin. On
existeixi la llibertat d’expressió i no es
condemni les persones per les seves idees polítiques. Un país punter en investigació i no pas en toros. Un país on els
joves no hagin de convertir-se en emigrants. Un país que augmenti les pensions perquè els jubilats puguin viure
amb dignitat i no pas un país que pagarà 500 euros més a cada guàrdia civil

per utilitzar les porres de forma il·legal;
picant al cap. Un país amb una sanitat
pública i de qualitat i no pas un país que
posa un impost al sol i que s’ha carregat
la classe mitjana.
CREU: ser governat per un dels partits
amb més corruptes del món. Un partit
que contra la voluntat del seu poble ens
va portar a tots a una guerra il·legal; un
partit que regala els diners als rics i als
bancs però castiga els obrers. Ser governat per un partit que va crear un grup
terrorista que matava persones i que
avui volen donar-nos lliçons de democràcia. Un partit al qual ja li està bé que

sal, i considerem que posar urnes mai
pot ser un delicte.
Ens sorprèn que partits com el GIIS
s’abstinguin a les mocions que afecten
tothom, argumentant que no han estat votats per això. Nosaltres entenem
la política local com l’eina necessària
per treballar pels nostres conciutadans i defensar els seus drets. Així, a
nosaltres, sempre ens trobareu a favor
de les surienques i suriencs, independentment d’on és prenguin les decisions. Per a nosaltres, són més important les persones que els vots.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

tinguem presos polítics i exiliats i que
dóna suport a les retallades de drets fonamentals. També podem ser governats
per un partit d’extrema dreta amb casos
de corrupció i pràctiques il·legals abans
de governar enlloc. Un partit creat per
perseguir el català, que no ha volgut
condemnar els crims del franquisme i
que va aplaudir les actuacions policials
del dia 1 d’octubre.
A Súria, els tres partits de l’equip de
govern fa temps vàrem triar CARA.
La resta d’opcions polítiques han triat
CREU. Rectificar és de savis.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

L’Escola Catalana: model d’immersió lingüística i d’inclusio social

Aquest primer trimestre d’enguany, des
del govern de l’estat espanyol, s’ha iniciat una polèmica, generada per interessos
electoralistes i partidistes, sobre la suposada discriminació que pateix la llengua castellana a Catalunya. En el centre
d’aquesta polèmica s’hi ha posat el model
d’Escola Catalana.
L’alternativa independent de Súria defensa, sense cap mena de dubte, aquest
model escolar i, també, està al costat de
tot el professorat i tot el personal d’administració i serveis que en forma part.
Un model d’escola que obté uns resultats
molt bons que desmenteixen la polèmica
a què hem fet referència.

L’èxit de l’escola catalana es pot demostrar amb dades objectives: el percentatge
d’aprovats en Llengua Castellana, a Catalunya, en les Proves d’Accés a la Universitat (la selectivitat) del 2017 és del 83,8%;
un percentatge superior a comunitats
monolingües com Extremadura, Madrid,
Andalusia... Una segona dada, aquesta a
nivell local: un 91,2 % de l’alumnat d’ESO
de l’IES Migmón supera la mitjana pel
que fa al coneixement global de Llengua
Castellana, segons l’avaluació per competències del curs 2016-2017.
Aquest model d’immersió lingüística, no
tan sols és una eina clau pel coneixement
de les llengües oficials de Catalunya, sinó
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que també és una eina clau per a la inclusió i la cohesió social de la nostra societat.
Hi ha diverses dades, que podeu trobar
a l’IDESCAT, que demostren que és així:
per exemple, en una enquesta d’usos lingüístics de la població, la majoria dels
enquestats (un 75,9%) afirma que, quan
algú els respon en castellà, continuen la
conversa en castellà.
Resumint: objectivament no es pot demostrar que la llengua castellana pateixi
una persecució o sigui una llengua menystinguda en el sistema educatiu català
ni, tampoc, en la societat catalana.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Ja només falta un any
Ja només falta un any i el balanç de la
legislatura no és massa favorable.
Gairebé esgotada la passada legislatura, l’actual equip de govern va comprar
l’edifici de Cal Pau, amb tota la oposició
en contra, assegurant que era una bona
inversió perquè s’hi faria un gran projecte de poble, que entre altres coses, inclouria una biblioteca. Han passat tres
anys i ni tant sols hi ha una idea clara.
Hem passat tota aquesta legislatura
amb alts i baixos a la piscina municipal.
Pedaços per poder obrir a corre-cuita,
tota una temporada convivint amb les

obres i finalment una gran inversió per
fer les piscines noves que continuaran
arrossegant el mateix problema de sempre: falta d’espai.
S’han tret a concurs diversos serveis
que oferien empreses o entitats de Súria (guarderia, camp de futbol, piscines,
pavelló, juliol tot ho vol,…). Els convenis amb les nostres entitats s’estan eliminant i substituint per concursos que
no defensen les entitats i empreses del
poble.
La caldera de biomassa ha posat en
guàrdia tota una escola (professorat i

Govern surienc sense ambició
Ja han acabat els dies de celebració en
els quals Súria ha demostrat tenir un
teixit associatiu fort, i unes persones
involucrades en seguir fent de la nostra
vila la capital de les Caramelles, les més
grans de Catalunya.
Tot i això, la realitat que envolta la política surienca és més trista. El nostre
govern ha desistit completament de
fer durant aquest mandat les obres que
Súria necessita amb més urgència, tals
com la construcció d’una nova Biblioteca, una sala polivalent i millorar l’aparcament al centre de la nostra vila.
Súria ha tingut uns pressupostos amb

uns superàvits milionaris els darrers
anys, però la poca ambició del nostre
equip de govern, format per CiU, ERC
i AiS, fa que la paralització sigui total,
amb alguna petita excepció, com les
obres de la piscina d’enguany, que finalitzaran a uns mesos de les noves eleccions.
Precisament és ara quan des del PSC
volem encoratjar el nostre poble per tal
que es comenci a mobilitzar. És urgent
un canvi per Súria després de 7 anys de
govern conservador format pel mateix
equip de govern, que ha estat incapaç
de donar solució als problemes més re-

pares) per la falta de diàleg per part de
l’equip de govern a l’hora de decidir la
ubicació. El pati d’una escola potser no
és el millor lloc.
La recollida porta a porta hauria d’estar
implantada des de principis d’any, però
sembla que no s’acaba de desencallar, ja
veurem quan comença i com, però de
moment la sensació general de la població no és bona.
Poc diàleg i massa ‘perquè ho dic jo’.
Queda un any. Com sempre, el GIIS a
prop teu!

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

llevants de la nostra vila.
Els i les socialistes seguirem treballant
pel nostre poble, exigint que es treballi
durant aquests 13 mesos que falten per
les eleccions.
Si l’equip de govern vol deixar una Súria millor en acabar el mandat, podem
assegurar que tindran el PSC aportant
solucions i propostes; però si segueixen amb la mateixa actitud, demanem
que facin un pas al costat i deixin pas
als altres partits que sí tenim ganes de
treballar i revertir la situació de paràlisi
i inactivitat que hi ha al nostre poble.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Nota: El butlletí La Torre publica els articles enviats pels grups municipals de l’Ajuntament de Súria abans del tancament de cada edició. Els espais
destinats a la publicació dels articles han de tenir la mateixa mida per a cada grup, d’acord amb el Reglament regulador de la participació dels grups
municipals en els mitjans de comunicació municipals. Per aquest motiu, en alguns casos pot ser necessari adaptar la grandària de la lletra a l’extensió
dels textos enviats, amb l’objectiu de fer posible la seva publicació íntegra.
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