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El Centre Cultural de Cal Pau, 
un motor per a la Súria del futur
La proposta guanyadora planteja un equipament dinàmic i ambiciós 
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NOU PAS ENDAVANT PER FER REALITAT UN EQUIPAMENT NECESSARI

2

La proposta guanyadora 
del concurs per a 
l’avantprojecte del 
futur Centre Cultural 
de Cal Pau planteja    
que l’equipament tingui 
una funció connectora  
al centre urbà de la vila

El futur Centre Cultural de Cal Pau vol ser un 
pol d’activitat i trobada al bell mig de la vila

Imatges de la proposta guanyadora de l’avantprojecte del futur equipament
El Centre Cultural de Cal Pau enllaçarà els carrers Salvador Vancell i Sant Antoni M. Claret

L’estudi d’arquitectura Brullet-De 
Lluna i Associats SLP (Barcelona) 
va guanyar el concurs convocat 
per la Diputació de Barcelona per 
a l’avantprojecte del futur Centre 
Cultural de Cal Pau, que s’instal-
laria en aquest emblemàtic edifici 
del centre de la vila.
La proposta guanyadora preveu 
que, a més de la seva funció cul-
tural i cívica, el futur equipament 
assumiria una funció connectora 
entre els carrers Salvador Vancell 
i Sant Antoni Maria Claret, amb 
un nou passatge cobert que enlla-
çaria aquestes dues vies urbanes i  
permetria crear una nova plaça al 
davant de l’Església Parroquial de 
Sant Cristòfol.
Al concurs s’hi van presentar un 
total de trenta-dues propostes ac-
ceptades, a més d’altres que van 
ser descartades per deficiències en 
la documentació. El jurat va valo-
rar que l’avantprojecte guanyador, 
presentat sota el lema ‘Obrint pas’, 
complia els criteris de qualitat ar-
quitectònica, sostenibilitat mediam-
biental i 
adequa-
ció de 
c o s t o s 
que es re-
q u e r i e n 

en el plec de bases del concurs.
L’avantprojecte guanyador preveu 
que el nou equipament acollirà la 
Biblioteca Pública, una sala d’expo-
sicions, un espai polivalent, sales de 
reunions per a les entitats de la vila 
i altres serveis. L’accés principal a la 
Biblioteca, que ocuparia una planta 
baixa i dues plantes superiors de 

l’edifici, seria pel carrer Sant Antoni 
Maria Claret.
El plantejament de la proposta gua-
nyadora té en compte la diferència 
de nivell entre els dos carrers d’ac-
cés al futur Centre Cultural. El nou 
passatge cobert disposaria de llum 
natural i estaria concebut com un 
nou punt dinàmic i singular de la 

vila.
L ’ e l e c -
ció de 
l ’a va n t -
projecte 
guanya-
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El proper 15 de juny, com sabeu, deixaré el càrrec d’al-
calde de Súria, que gràcies als electors de la vila he servit 
amb il·lusió des de mitjan 2011.  
Hauran passat unes altres eleccions municipals, on els 
suriencs i les surienques haurem triat un nou ajunta-
ment que al seu torn elegirà un nou alcalde o alcaldessa. 
Des d’aquí us vull agrair aquests vuit anys tan gratifi-
cants que he passat treballant pel meu poble, Súria. 
En el primer discurs d’investidura vaig prometre tre-
ballar amb proximitat, transparència, consens i diàleg. 
Crec que he estat fidel a la meva paraula i ho he fet.
I al segon mandat us vaig prometre la construcció d’un 
Espai Cultural on hi havia de tenir cabuda una bibliote-
ca, sales polivalents, espais per a les entitats, etc. Aquest 
projecte està engegat, però no hem aconseguit finalit-

zar-lo durant aquest mandat. Hem deixat l’espai, la idea 
i les bases preparades i ara correspondrà al nou Equip 
de Govern la seva continuïtat. En aquesta publicació hi 
trobareu un article que explica molt bé en quin punt es 
troba el projecte.
Han estat vuit anys en els quals, evidentment, hi ha 
hagut moments bons i no tan bons, però el que sí puc 
afirmar és que han estat apassionants políticament i en-
riquidors en el terreny personal.
Vull acabar donant-vos de nou les gràcies a tots i totes, i 
desitjant molts encerts al nou consistori.
Ens continuarem veient per Súria! 

 JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Gràcies!

EDITORIAL

dor tanca una eta-
pa important en la 
tramitació admi-
nistrativa del futur 
equipament, coin-
cidint amb el final 
del mandat mu-
nicipal 2015-2019. 
Lògicament, el 
desenvolupament 
de les properes 
fases per convertir 
aquest avantpro-
jecte en una reali-
tat (elaboració del 
projecte definitiu, 
recerca de finança-
ment, contractació 
de l’obra, etcètera) 
estarà en mans de 
la futura corpora-
ció.
L’Ajuntament va 
comprar l’edifici 
de Cal Pau el 23 de 
març de 2015 amb l’objectiu de con-
vertir-lo en un equipament cultural 
i cívic de referència. L’emblemàtic 
immoble es trobava en un estat de 
conservació molt precari a causa 

de la degradació provocada per la 
falta d’activitat des del tancament 
de l’històric hostal i restaurant del 
mateix nom, que hi va funcionar 
durant prop d’un segle.

Després de 
l ’adquis ic ió 
va ser ender-
rocada la part 
posterior de 
l’immoble per 
tal d’espon-
jar el carrer 
Sant Antoni 
Maria Claret. 
També va ser 
necessari en-
derrocar la 
tribuna de la 
façana prin-
cipal a causa 
dels despreni-
ments que s’hi 
van produir.
L’Ajuntament 
va comprar 
l’any 2018 un 
altre immo-
ble ubicat a 
la cantonada 

dels carrers Sant Lluís i Sant Antoni 
Maria Claret, pensant en enderro-
car-lo per tal d’ampliar el nou espai 
urbà creat al davant de l’Església 
Parroquial de Sant Cristòfol.

Dibuix de la secció transversal i plànols del futur Centre Cultural de Cal Pau 
El concurs per a l’avantprojecte de l’equipament va rebre més d’una trentena de propostes
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ALCALDIA, SERVEIS MUNICIPALS I URBANISME

Actuacions per a la revitalització 
del patrimoni històric de la vila
Aquest 2019 s’ha portat a terme la construcció d’un 
nou pas entre el Castell i l’Església del Roser, amb 
l’habilitació d’un espai visitable sobre la nau nord del 
temple i la reobertura de l’antic portal entre els dos 
edificis, tancat des de mitjans del segle XIX. La ini-
ciativa vol reforçar l’atractiu turístic d’aquest conjunt 
històric. Altres actuacions del mandat s’inclouen en el 
mateix objectiu de recuperar i revitalitzar la riquesa 
patrimonial de Súria. També s’ha donat suport a la re-
cuperació de la memòria històrica, com la recerca de 
les restes de les persones de Súria i Valls de Torroella 
(Sant Mateu de Bages) que van ser assassinades a Can 
Maçana (El Bruc) al final de la guerra civil.

El ple municipal va aprovar per unanimitat el Codi 
Ètic de l’Ajuntament a començaments de 2018. Aquest 
document va ser elaborat per una comissió forma-
da per representants de tots els grups municipals i 
dels treballadors municipals. El Codi Ètic estableix 
els principis i compromisos que han de seguir els re-
presentants electes i els membres de la plantilla de 
l’Ajuntament en aspectes com la transparència de la 
gestió pública, la informació i  els mecanismes de con-
trol. També és una normativa d’aplicació per al perso-
nal contractat per l’Ajuntament mitjançant contractes 
de serveis a les empreses adjudicatàries o subcontrac-
tades per l’Ajuntament.

L’Ajuntament ja compta amb un  
Codi Ètic aprovat per unanimitat  

L’objectiu bàsic de les institucions 
públiques ha de ser la millora del 
benestar de les persones a partir 
de criteris basats en la defensa de 
l’interès comú. En aquest darrer 
mandat s’han portat a terme ac-
tuacions rellevants en aquests dos 
àmbits, com l’ampliació i millora 
de l’espai per a vianants al centre 
urbà, la transformació de les Pis-
cines Municipals, la recuperació 
de l’antic espai entre el Castell i 
l’Església del Roser, i la posada en 
marxa dels pressupostos participa-
tius per dotar de més equipaments 
els barris de la vila des del diàleg 
amb les associacions de veïns. En 
el desenvolupament d’aquests 
projectes i en el correcte funciona-
ment de tots els serveis municipals 
han tingut un paper fonamental 
les persones que formen i han 
format part de la plantilla muni-
cipal. En aquest final d’etapa, els 
vull agrair molt sincerament el seu 
treball, la seva professionalitat i la 
seva col·laboració per fer de Súria 
una vila millor per a tothom.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

L’àrea d’Urbanisme 
ha portat a terme di-
ferents actuacions per 
incrementar el pro-
tagonisme dels via-
nants al centre urbà 
i millorar la dotació 
d’equipaments en els 
barris de la vila, amb 
la col·laboració de les 
associacions de veïns 
a través dels pressu-
postos participatius.
En aquest darrer 
mandat, els pressu-
postos participatius 
han comptat amb una inversió total 
d’uns 400.000 euros. Les obres rea-
litzades a través d’aquesta fórmula 
participativa han estat finançades 
íntegrament amb els recursos de 
l’Ajuntament (veure pàgina 10). 
Entre els anys 2015 i 2018 es van re-
alitzar importants obres a l’entorn 
de la plaça Clavé i als carrers Sant 
Antoni Maria Claret, Vilanova i el 
carrer Diputació, ampliant l’espai 
exclusiu per a vianants del centre 
urbà, afegint un nou punt d’accés al 
Poble Vell des de la travessia prin-

cipal i reurbanitzant un dels princi-
pals eixos viaris del centre urbà.
Durant l’actual mandat també s’han 
iniciat els treballs del Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal (POUM), 
que serà una eina bàsica per definir 
línies estratègiques i criteris urba-
nístics. La redacció de l’avanç del 
POUM, ja aprovat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Cata-
lunya Central, va tenir en compte 
les opinions recollides en un procés 
participatiu que es va desenvolupar 
entre els anys 2015-2016.

Pressupostos participatius i reforçament 
del protagonisme dels vianants al centre

Urbanització del carrer Sant Antoni Maria Claret
Importants eixos viaris del centre urbà han millorat

EN PRIMERA PERSONA
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VIA PÚBLICA I SEGURETAT CIUTADANA

Millora de la dotació material de 
la Brigada i de la Policia Local
El nivell d’activitat de la Brigada Municipal d’Obres i 
Serveis s’ha mantingut en una mitjana superior al cen-
tenar de sol·licituds mensuals de feina en aquest man-
dat municipal, consolidant la tendència a l’alça d’anys 
anteriors. Al mateix temps, la seva dotació material 
s’ha incrementat de forma molt significativa per refor-
çar la capacitat d’actuació d’aquest servei municipal. 
Una de les darreres incorporacions va ser un escenari 
mòbil i plegable per a la celebració esdeveniments a la 
via pública. L’any 2016 va ser estrenat un camió-grua 
que permet fer tasques a una alçada de fins a 14,5 me-
tres. També la Policia Local va renovar el seu vehicle 
de servei a començaments de 2018.

L’àrea de Seguretat Ciutadana va promoure a co-
mençaments d’aquest curs escolar 2018-2019 la sen-
yalització de zones d’estacionament limitat ‘Petó i 
adéu’ a l’entorn de les escoles d’educació primària. 
D’aquesta manera es vol escurçar el temps d’aturada 
de vehicles en els desplaçaments per portar o recollir 
els alumnes, reduint la problemàtica que planteja la 
coincidència de vehicles a les hores d’entrada o sortida 
dels centres escolars. Aquesta experiència va formar 
part del programa d’una de les darreres edicions de la 
Setmana de la Mobilitat com a prova pilot. L’aplicació 
de les limitacions de les zones ‘Petó i adéu’ és vigent 
en els dies d’activitat escolar.

Zones d’estacionament limitat 
‘Petó i adéu’ en l’entorn escolar

Després de vuit anys com a re-
gidor de Via Pública i Seguretat 
Ciutadana, és temps de tancar 
una etapa i de deixar pas a noves 
persones que, n’estic convençut, 
dedicaran tots els seus esforços 
al bon funcionament d’aquestes 
dues àrees municipals en benefici 
de tothom. Aquest ha estat també 
el meu únic objectiu, i crec que al 
llarg d’aquests dos mandats s’ha 
aconseguit millorar la qualitat del 
servei amb els recursos disponi-
bles, que sempre són limitats. Tot 
això no hauria estat possible sense 
la professionalitat dels membres 
de la Policia Local i de la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis, la fei-
na dels quals malauradament no 
sempre és prou reconeguda. Cal 
que els nous responsables muni-
cipals els segueixin donant tot el 
seu suport. Només voldria afegir 
que m’emporto molts bons records 
del personal de l’Ajuntament 
i agraeixo de tot cor la bona 
col·laboració de tothom. 

JOAN CASTELLÀ I GIRALT
Regidor de Via Pública 

i Seguretat Ciutadana

La Policia Local ha 
tingut un paper des-
tacat en la imple-
mentació de diferents 
iniciatives relaciona-
des amb el civisme 
i la seguretat viària. 
Aquestes campanyes 
han estat desenvolu-
pades conjuntament 
amb l’àrea de Medi 
Ambient i la Manco-
munitat Intermunici-
pal del Cardener. Des 
de l’any 2016 s’han fet 
centenars de controls 
a gossos, dins d’una campanya per 
fomentar la identificació i el registre 
d’animals de companyia. 
El cos municipal també ha parti-
cipat en el desenvolupament del 
Cens Genètic Caní per identificar 
excrements que no hagin estat re-
collits de la via pública, evitar els 
abandonaments i perseguir els ro-
batoris d’animals.
En l’àmbit del reforçament de la se-
guretat, recentment han estat instal-
lades càmeres de lectura de matrí-
cules de vehicles en els principals 

punts d’accés al nucli urbà i al Poble 
Vell per tal de reforçar la seguretat 
al municipi i millorar la gestió de la 
mobilitat. Es tracta d’una primera 
fase que en el futur és previst d’am-
pliar a les zones industrials i altres 
àrees de la vila.
D’altra banda, la Policia Local ha 
participat activament en les dife-
rents edicions de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, co-
ordinant activitats adreçades es-
pecialment als infants i a les seves 
famílies.

Participació en campanyes de civisme    
i reforçament de la seguretat a la vila

Circuit de seguretat vial a la plaça de Sant Joan
L’activitat forma part de la Setmana de la Mobilitat

EN PRIMERA PERSONA
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CULTURA I PATRIMONI

Inclusió de les Caramelles en   
el Catàleg del Patrimoni Festiu
El departament de Cultura de la Generalitat va anun-
ciar l’any 2016 la inclusió de les Caramelles de Súria 
dins del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, 
del qual formen part les celebracions, festes i elements 
singulars més destacats del patrimoni cultural i im-
material de Catalunya. La petició d’incloure les Ca-
ramelles de Súria en el Catàleg del Patrimoni Festiu 
va ser realitzada per l’Ajuntament amb l’objectiu de 
contribuir a la difusió i al coneixement exterior de la 
celebració més representativa de la nostra vila. L’àrea 
de Cultura també dóna suport cada any a a la Comis-
sió de Caramelles per a l’organització de la festa per 
part de les colles. 

La Festa Major ha viscut en les darreres edicions una 
intensa renovació que ha rebut una bona acollida, 
amb l’actualització d’alguns actes emblemàtics i la in-
corporació de novetats que han registrat un bon nivell 
de participació, especialment entre el col·lectiu jove. 
Aquesta renovació s’ha portat a terme amb l’estreta 
col·laboració de les entitats de la vila i la coordinació 
de l’Associació Festa Major de Súria. En aquest man-
dat municipal s’ha aprofundit en el caràcter cultural 
de la Festa de Sant Sebastià i s’ha incrementat el pro-
grama d’activitats relacionades amb la diada de Sant 
Jordi en àmbits com la presentació de llibres de te-
màtica local i altres actes de difusió cultural.

Bona acollida de la renovació   
del programa de la Festa Major

Toca fer revisió d’aquesta legisla-
tura a Cultura. En resum, podria 
dir que ha sigut molt intensa, però 
sobretot ha estat una gran expe-
riència. Se’m fa molt difícil poder 
parlar de totes les experiències i 
de tot el que suposa la regidoria 
de Cultura i Patrimoni surienc 
en l’espai que tinc assignat, però 
m’agradaria remarcar els següents 
punts:
• Les Caramelles gaudeixen d’una 
salut immillorable i – en part- grà-
cies a tot el jovent que empeny 
i  que fa que cada any siguin més 
grans. 
• La Festa Major ha viscut una re-
volució, i s’ha de mantenir amb el 
nivell d’aquests últims anys per-
què és un moment en què les su-
rienques i suriencs ocupem els ca-
rrers, abandonem els tràfecs diaris 
i fem comunitat.  
• Tenim un gran patrimoni mate-
rial que s’ha de continuar recupe-
rant, mantenint i redescobrint. És 
part de la nostra història i hem de 
saber d’on venim i reivindicar-ho. 
Súria és un poble molt viu i ric, 
tant culturalment com social, i ha 
estat un orgull poder treballar-hi i 
posar-hi el meu granet de sorra.

MONTSERRAT JUNCADELLA 
I  NAVARRA

Regidora de Cultura

L’àrea de Cultura ha 
basat la seva actua-
ció al llarg d’aquest 
mandat municipal en 
diferents eixos, com la 
dinamització cultural, 
la recuperació del pa-
trimoni, la difusió de 
la història i les tradi-
cions locals, i el refor-
çament de les entitats 
i la vida associativa de 
la vila. 
A més de mantenir i 
consolidar iniciatives 
anteriors com la Cam-
panya d’Excavacions Arqueològi-
ques, el programa Súria Municipi 
Lector i la col·lecció de llibres ‘Te-
mes de Súria’, una de les novetats 
d’aquest període ha estat la creació 
de la Fira d’Entitats com a platafor-
ma per donar a conèixer les activi-
tats del teixit associatiu de la vila en 
un entorn festiu.
També s’ha incrementat la dotació 
destinada a subvencions i s’ha in-
tentat acompanyar les entitats en 
la seva adaptació als nous requeri-
ments administratius que els ajun-

taments estan obligats a fer complir, 
i que poden arribar a tenir un alt 
grau de complexitat.
Un altre aspecte destacat de l’activi-
tat de l’àrea de Cultura ha estat la 
gestió de donacions que han per-
mès incrementar el fons de l’Arxiu 
Municipal, preservant documents 
escrits i gràfics d’alt interès històric. 
D’altra banda, el passat mes d’abril 
va ser presentada la restauració dels 
Gegants Vells i el llibre sobre la his-
tòria d’aquestes figures emblemàti-
ques del nostre patrimoni.

Suport a la dinamització de l’activitat 
cultural i al teixit d’entitats de la vila

Presentació de la restauració dels Gegants Vells
La recuperació patrimonial ha estat un dels eixos d’actuació

EN PRIMERA PERSONA
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BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

Accions per la cohesió social i la 
reducció de l’impacte de la crisi 
Els efectes de la crisi econòmica encara es fan notar en 
molts àmbits: social, laboral, familiar, etcètera. L’àrea 
de Benestar Social ha continuat treballant per reduir 
l’impacte humà d’aquestes situacions i així assegurar 
la cohesió social. Dins d’aquest objectiu s’emmarquen 
els convenis signats entre l’Ajuntament i l’empresa So-
rea per tal que les famílies vulnerables puguin accedir 
al fons de solidaritat d’aquesta companyia, conces-
sionària del servei municipal d’aigües potables. Tam-
bé s’han continuat fent les convocatòries d’ajuts fami-
liars per a l’adquisició de material i llibres escolars, la 
realització d’activitats extraescolars i la participació en 
el casal municipal d’estiu ‘El Juliol tot ho vol’.

El Centre Obert El Brot va néixer l’any 2015 com un ser-
vei municipal de suport a la socialització, l’educació, el 
desenvolupament de la personalitat i la consolidació 
de bons hàbits personals per a infants i adolescents de 
5 a 14 anys., impulsat per l’àrea de Benestar Social. Des 
d’aleshores, el Centre Obert s’ha consolidat, portant a 
terme activitats permanents de foment de l’empatia i 
els vincles afectius a través del lleure, el coneixement 
de l’entorn, els tallers familiars i la col·laboració amb 
entitats de la vila, entre d’altres línies d’actuació. El 
funcionament del Centre Obert El Brot compta amb 
el suport del Consell Comarcal del Bages i del depar-
tament de Benestar Social i Família de la Generalitat. 

El Centre Obert El Brot, un servei 
per a la socialització dels infants 

EN PRIMERA PERSONA

Els ajuntaments hem d’estar al 
servei de tots els ciutadans i les 
ciutadanes, escoltant les seves in-
quietuds i fent tot allò que puguem 
per intentar resoldre els seus pro-
blemes, defensant els interessos 
col·lectius i sempre d’acord amb 
les nostres competències i dispo-
nibilitats. A les administracions 
municipals ens correspon donar la 
primera resposta, malgrat les difi-
cultats que imposa a tots l’actual 
situació de crisi. Cal millorar el 
sistema de finançament local si 
volem que els ajuntaments comp-
tin amb els recursos necessaris per 
afrontar els importants reptes que 
tenim plantejats. També sol·licito 
la implicació de les persones grans 
per avançar cap a l’envelliment ac-
tiu, per millorar els nuclis urbans 
adaptant-los a les necessitats de la 
nostra població. Les persones han 
de percebre clarament que les ins-
titucions són al seu costat, però des 
de l’administració no podem subs-
tituir l’empremta de la societat ci-
vil. Súria és una vila dinàmica, amb 
un teixit associatiu ric, compromès 
i emprenedor. Aquesta és la nostra 
principal fortalesa i això ens ha de 
permetre mirar el futur amb con-
fiança. 

CARME BESA I BRAQUÉ
Regidora de Benestar Social, 

Sanitat i Solidaritat

El reforçament de les 
actuacions en suport 
de les persones grans 
i el servei d’atenció 
domiciliària han estat 
prioritats destacades 
de l’àrea de Benes-
tar Social en aquest 
darrer mandat mu-
nicipal. L’adhesió a 
la Xarxa Mundial de 
Ciutats i Comunitats 
Amigables amb les 
Persones Grans i les 
noves accions de la 
campanya ‘Tracta’m 
Bé’ són dues de les actuacions relle-
vants que s’han fet en aquest àmbit, 
juntament amb altres iniciatives ja 
consolidades com els programes de 
manteniment i salut, la Setmana de 
la Gent Gran, els Tallers de la Me-
mòria i els ajuts per a arranjaments 
en habitatges de persones grans 
vulnerables. 
Una de les primeres actuacions  de-
rivades de la presència del municipi 
en la Xarxa Mundial ha estat l’ela-
boració d’un document de diagnosi 
sobre les principals necessitats de 

millora del nucli urbà per a la gent 
gran, a partir de les aportacions re-
collides en sessions de treball amb 
persones del col·lectiu, entitats i 
professionals especialitzats. Aquest 
document de diagnosi serà una 
eina útil per a la futura corporació a 
l’hora de definir actuacions per a les 
persones grans.
El desenvolupament d’aquestes i 
altres iniciatives ha comptat amb el 
suport del Consell Municipal de la 
Gent Gran com a òrgan de partici-
pació adreçat a aquest col·lectiu.

Actuacions per fomentar el benestar 
i la participació de les persones grans

Sessió d’activitats de la Setmana de la Gent Gran
Súria s’ha integrat a una xarxa global de suport al col·lectiu
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Promoció dels comerços dels 
barris històrics i difusió de la vila 
Súria participa des de l’any 2016 en la campanya 
d’àmbit català ‘Barris Antics, molt per descobrir, molt 
per oferir’, que a la nostra vila està centrada en la pro-
moció dels establiments comercials i de restauració 
del Poble Vell i Sant Jaume. A més de contribuir a la 
dinamització del sector comercial d’aquests dos barris 
històrics, la campanya també esdevé un instrument 
de difusió exterior de la vila: cada any, les persones 
que han estat guardonades en els altres municipis ca-
talans que també hi participen visiten Súria i obtenen 
un paquet format per una visita al Poble Vell, vals de 
descompte per als establiments adherits a Súria Punt 
Comercial i altres premis.

L’àrea de Promoció Econòmica va covocar l’any 2015 
la primera edició del Concurs d’Ambientació Nada-
lenca de Balcons, Finestres i Façanes, que s’ha conso-
lidat plenament dins del programa d’activitats que es 
fan durant les festes de Nadal. L’objectiu del Concurs 
és estimular la participació ciutadana en el guarni-
ment de l’entorn públic durant aquestes dates, aconse-
guint una imatge més atractiva i acollidora dels barris 
del municipi. El Concurs d’Ambientació Nadalenca 
compta amb el suport de la Unió de Botiguers-Súria 
Punt Comercial, ja que els premis són vals de compra 
durant la campanya comercial de Nadal i Reis per als 
establiments adherits.

El Concurs d’Ambientació 
Nadalenca, un nou atractiu

PROMOCIÓ ECONÒMICA

La regidoria de Promoció Econò-
mica m’ha permès estar en con-
tacte amb els nostres comerciants 
i amb els nostres empresaris. Amb 
ells hem pogut tractar els proble-
mes amb què es troben, i treballar 
per buscar solucions. Hem pogut 
iniciar accions noves, continuar-
ne i millorar d’altres existents i, en 
qualsevol cas, avançar. 
En aquests quatre anys he pogut 
participar en l’organització de la 
Cavalcada de Reis i el Carnestol-
tes, trobar-me amb entitats, asso-
ciacions i col·lectius del municipi i 
també de fora: reunions al Consell 
Comarcal, Diputació de Barcelona 
o al Parlament, on amb el Con-
seller Toni Comín vàrem poder 
desencallar el pagament del CAP. 
Quan el treball en equip dona bons 
resultats, la satisfacció, a més de 
compartida, és més gran.
Vull agrair la feina i l’ajut que 
he rebut dels treballadors de 
l’Ajuntament. Tot és més fàcil 
acompanyat de bons professionals. 
És per mi un honor representar i 
treballar pel meu poble. Satisfet 
per la feina feta, però conscient 
que n’hem de fer molta més. 

JORDI SALA 
I SANTCLIMENTS

Regidor de Promoció Econòmica

Una de les novetats 
més destacades del 
mandat municipal 
2015-2019 en l’àmbit 
de la promoció eco-
nòmica ha estat la 
creació dels ajuts per 
a la creació de llocs 
de treball i la inversió 
de les empreses de la 
vila. Els seus objectius 
bàsics són contribuir 
a la millora de l’ocu-
pabilitat al municipi, 
enfortir les empreses 
ja existents i fomentar 
la creació de noves iniciatives em-
presarials.
Des de la seva primera convoca-
tòria, que va tenir lloc l’any 2016, 
els ajuts s’adrecen a micro, petites 
i mitjanes empreses amb seu fiscal 
a Súria. En edicions posteriors, les 
bases han inclòs criteris de valora-
ció per a la contractació de persones 
amb discapacitat, millores ambien-
tals, conciliació de la vida laboral i 
familiar. També han incorporat com 
a possibles sol·licitants els treballa-
dors i les treballadores autònomes 

que haguessin iniciat recentment 
llur activitat.
Una altra línia d’actuació ha estat 
la millora de la senyalització en el 
polígon de La Pobla i les zones in-
dustrials de Joncarets i Abadal, en 
col·laboració amb l’Associació Em-
presarial de Súria (AES), la Diputa-
ció i les empreses adherides.
Al llarg d’aquest darrer mandat, 
l’Ajuntament de Súria també ha do-
nat suport a les accions realitzades a 
la comarca per a la continuïtat de la 
mineria de potassa.

Suport a la creació de llocs de treball i 
les inversions de les empreses de la vila

Nova senyalització als polígons i zones industrials
L’actuació va comptar amb la col·laboració de les empreses

EN PRIMERA PERSONA
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Col·laboració amb el cicle sobre 
excavacions i sondatges miners
L’Institut Mig-Món va estrenar el curs 2015-2016 un 
cicle formatiu sobre excavacions i sondatges miners, 
gràcies a l’impuls d’aquest centre formatiu, del depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat, de l’empresa 
ICL i amb el suport de l’Ajuntament. La col·laboració 
municipal amb aquesta iniciativa ha continuat en els 
cursos posteriors, tenint en compte l’interès per comp-
tar amb aquest tipus de formació especialitzada i es-
tretament relacionada amb el principal sector produc-
tiu de la vila. El cicle d’excavacions i sondatge miners 
també és una oportunitat per tal que els joves suriencs 
accedeixin a una formació qualificada que pot afavorir 
la seva incorporació a l’empresa minera.

L’Ajuntament ha seguit oferint  el seu suport als centres 
d’ensenyament de la vila en temes d’aprofundiment 
pedagògic. Un exemple destacat ha estat la promoció 
d’eines informàtiques per tal de prevenir el fracàs es-
colar a les escoles d’educació primària. També s’ha im-
pulsat el programa Cultura Emprenedora a l’Escola, 
una iniciativa de la Diputació de Barcelona per tal 
d’apropar els alumnes als valors, els hàbits i les ca-
pacitats vinculades amb l’esperit emprenedor. L’àrea 
d’Ensenyament també va organitzar una xerrada de 
la coneguda periodista i consultora de criança Míriam 
Tirado per a les famílies, amb el suport dels centres 
suriencs d’educació primària.

Eines de suport per a les escoles 
de la vila i per a les famílies

ENSENYAMENT

Aquesta legislatura, la darrera 
per a mi, ha servit per consolidar 
l’oferta formativa municipal ba-
sada en tres pilars fonamentals: 
l’Escola Municipal de Música, 
l’Escola d’Adults i l’Escola Bressol. 
Aprofito per agrair a tot el perso-
nal d’aquests centres la seva com-
plicitat envers l’equip de govern i 
la seva predisposició per millorar 
aquests serveis per tal d’adequar-
los a noves necessitats. També vull 
agrair a mestres i AMPAs dels 
centres d’educació infantil i pri-
mària i de l’IES Mig-Món la seva 
col·laboració amb aquesta regido-
ria i, òbviament, la seva dedicació 
i treball per dotar de competències 
a les nostres filles i fills per tal de 
ser capaços d’assolir els reptes 
del futur. Finalment, no voldria 
acomiadar-me sense remarcar la 
necessitat de defensar el model 
d’escola catalana, un model inclu-
siu, integrador, que garanteix la 
formació de l’alumnat i un model 
amb resultats exitosos contrastats.

MIQUEL CAELLES I CAMPÀ
Regidor d’Ensenyament, 

Turisme i Participació

L’activitat de l’àrea 
d’Ensenyament en 
aquest darrer man-
dat municipal ha 
estat centrada en im-
pulsar i consolidar 
l’estructura i l’oferta 
docent dels centres 
formatius de titulari-
tat municipal: l’Escola 
Municipal de Música, 
l’Escola Municipal de 
Formació d’Adults i 
l’Escola Bressol Mu-
nicipal Petit Estel. 
En tots els casos s’hi 
ha pogut fer un pas endavant, man-
tenint el nivell de qualitat formativa 
i assegurant la viabilitat dels cen-
tres després de les dificultats pro-
vocades per la crisi econòmica i la 
caiguda del finançament procedent 
d’altres administracions, dos factors 
desfavorables que havien condicio-
nat fortament el període anterior.
D’aquesta manera, els tres centres 
d’ensenyament municipals han se-
guit desenvolupant un paper clau 
per a la cohesió social i la dinamit-
zació cultural de la vila, reforçant 

l’activitat acadèmica habitual amb 
diferents iniciatives d’aprofundi-
ment formatiu, difusió de la cul-
tura, descobriment de l’entorn i 
participació en festivitats i esdeve-
niments locals.
El compromís del professorat i el 
suport de l’alumnat i de les famíli-
es han estat determinants per obrir 
aquesta nova etapa i poder deixar 
enrere les dificultats dels anys an-
teriors sense renunciar als objectius 
socials i pedagògics de l’ensenya-
ment públic.

Consolidació dels centres de formació 
municipals després d’una època difícil

Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música
Els centres municipals amplien la seva activitat docent

EN PRIMERA PERSONA
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Congelació d’importants taxes   
i impostos durant tot el mandat
Al llarg d’aquest darrer mandat municipal s’han man-
tingut congelats els tipus d’importants impostos i ta-
xes, com l’impost sobre béns immobles (IBI) aplicat 
a finques urbanes, l’impost sobre activitats econòmi-
ques (IAE), la taxa sobre vehicles i la taxa d’escombra-
ries. En la darrera modificació de les ordenances fis-
cals es va incloure una reducció de la quota de servei 
de la taxa per subministrament d’aigua i una taxa per 
l’ús del Castell, el Camp Municipal de Futbol, el Pa-
velló Municipal d’Esports i les sales annexes a la pista 
central del Pavelló. Malgrat això, les entitats locals que 
ho sol·licitin i rebin l’autorització anual de la Junta de 
Govern tenen dret a la cessió gratuïta d’aquests espais.

Una de les novetats destacades d’aquest mandat mu-
nicipal ha estat la creació d’un sistema de pressupos-
tos participatius que es basa en la participació directa 
de les entitats veïnals (veure pàgina 4). En els primers 
exercicis, la quantitat destinada a aquesta partida era 
de 90.000 euros anuals, però en l’actual pressupost 
municipal s’ha incrementat fins al 146.000 euros. Els 
pressupostos participatius han permès finançar mi-
llores importants per als barris de la vila. La decisió 
sobre l’actuació més necessària correspon a les pròpies 
associacions de veïns. D’aquesta manera, els pressu-
postos participatius també volen contribuir al reforça-
ment de les entitats veïnals.

Els pressupostos participatius, 
una eina per millorar els barris

HISENDA

Finalitzo el meu segon mandat 
com a responsable polític de 
l’àrea d’Hisenda del municipi. 
Han estat uns anys intensos, 
amb molta feina feta, en els 
quals hem professionalitzat i 
ampliat l’àrea per tal de poder 
tenir un control exhaustiu de 
l’economia municipal. 
Tanquem la legislatura amb 
unes finances sanejades, amb 
un endeutament mínim i amb 
l’Ajuntament preparat econò-
micament per encarar nous 
reptes, noves inversions.
Voldria agrair a tots els tre-
balladors de l’Ajuntament 
l’estima que he rebut, als com-
panys polítics el respecte que 
han tingut cap a la meva feina i 
als suriencs les moltes hores de 
conversa d’aquests anys.
M’acomiado d’aquesta regi-
doria molt feliç i amb molts 
coneixements nous, ara em 
toca poder gaudir de la famí-
lia i els amics, després de les 
moltíssimes hores dedicades a 
l’Ajuntament. 
Moltes gràcies per tot i a tots.

VALENTÍ SASTRE I DURÍN
Regidor d’Hisenda i Esports

La reducció de l’en-
deutament municipal 
ha estat un dels ob-
jectius prioritaris que 
l’àrea d’Hisenda ha 
pogut assolir al llarg 
d’aquest darrer man-
dat municipal. En 
aquest període, Súria 
ha passat d’un deute 
per habitant de 662,75 
euros, segons dades 
de l’any 2013, als ac-
tuals 47,50 euros. 
D’aquesta manera, el 
rati d’endeutament 
s’ha situat en prop del 15%, molt 
per sota del límit legal per a les ad-
ministracions locals (110%). 
Aquest fort descens ha estat pos-
sible gràcies a una política de con-
tenció i racionalitat de gestió que 
ha permès reforçar la solvència 
econòmica de l’Ajuntament i opti-
mitzar els recursos municipals, tot i 
les restriccions imposades pel marc 
normatiu estatal, el descens de les 
aportacions d’altres administraci-
ons i els efectes de la darrera crisi 
econòmica. Un altre dels factors 

que ha contribuït a aquesta reduc-
ció han estat les amortitzacions de 
crèdits que han estat realitzades en 
els darrers anys. 
L’estabilitat econòmica de l’Ajunta-
ment ha permès garantir el finança-
ment dels serveis municipals, a més 
de disposar de recursos per situar el 
període de pagament a proveïdors 
dins d’un límit temporal de 30 dies 
i per invertir en la millora d’equi-
paments, espais públics, serveis 
municipals i promoció de l’activitat 
econòmica.

Forta reducció del nivell d’endeutament  
municipal i estabilitat pressupostària

Acte informatiu sobre la fiscalitat de les entitats
L’estabilitat ha permès augmentar les subvencions

EN PRIMERA PERSONA
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Endarreriment en la implantació 
de la recollida porta a porta
La implantació del sistema de recollida porta a porta 
havia de començar en els primers mesos de 2018, però 
aquesta previsió no es va poder complir a causa dels 
recursos presentats per dues de les empreses que op-
taven al concurs d’adjudicació, convocat per la Man-
comunitat Intermunicipal del Cardener. Prèviament, 
l’Ajuntament va portar a terme diferents sessions in-
formatives sobre aquest sistema de recollida selectiva 
que ja funciona a nombroses ciutats i viles de tot el 
continent. Tot i l’endarreriment, l’àrea de Medi Am-
bient manté la seva aposta per la recollida porta a por-
ta com a instrument per millorar la gestió de residus 
amb el compromís de la ciutadania.

L’Ajuntament va instal·lar l’any 2018 el primer punt 
de recàrrega de vehicles elèctrics del municipi al ca-
rrer Ignasi Abadal, al davant del Pavelló, a partir 
d’una iniciativa promoguda des del Consell Munici-
pal de Medi Ambient.  L’any 2016, el ple municipal va 
aprovar dins de les ordenances fiscals una bonificació 
per als vehicles elèctrics, híbrids o que utilitzin fonts 
d’energia neta. D’altra banda, el web www.suriame-
diambient.cat ha incorporat un apartat informatiu so-
bre els consums energètics dels equipaments munici-
pals. Altres actuacions de l’àrea de Medi Ambient han 
estat la posada en marxa del Cens Genètic Caní i una 
campanya per incentivar la recollida orgànica a la llar.

Instal·lació del primer punt de 
recàrrega de vehicles elèctrics

MEDI AMBIENT

S’acaba una etapa en la qual vull 
agrair tot l’esforç i entrega als tèc-
nics de Medi Ambient, al Consell 
de Medi Ambient, Escoles Verdes 
i a tot el voluntariat i entitats que 
han col·laborat en la millora de 
l’entorn. Des d’aquesta àrea hem 
treballat de valent per fer de Súria 
un poble més sensible i avançat en 
el respecte al Medi Ambient. Un 
dels principals objectius ha estat 
recuperar el riu, netejant totes les 
zones afectades per l’excés de ve-
getació. I això va lligat de la mà 
amb la franja de protecció contra 
els incendis forestals a l’entorn 
del barri de Salipota. També s’ha 
treballat per incrementar el re-
ciclatge, fomentant el canvi de 
recolllida amb el sistema porta a 
porta. D’altra banda, tenim diver-
sos exemples de més coses que s’hi 
han fet, com el carregador elèctric 
per a vehicles, les millores de les 
instal·lacions en els equipaments 
municipals, papereres tricomparti-
mentades, papereres a les escoles, 
jornades del ‘Let’s Clean Up Eu-
rope!’, etcètera. S’ha treballat molt 
per assolir els objectius proposats.

JOAN PERE RUIZ I VIDAL
Regidor de Medi Ambient 

i Joventut

Els treballs de des-
brossament i neteja 
a tota la llera de riu 
Cardener ha estat l’ac-
tuació més destaca-
da de l’àrea de Medi 
Ambient en el mandat 
municipal 2015-2019. 
Aquesta actuació ha 
permès oferir una 
nova imatge d’aquest 
important entorn na-
tural i definir un nou 
itinerari ambiental 
que ha estat senyalit-
zat amb diferents pla-
fons informatius.
El desenvolupament dels treballs 
ha tingut lloc entre els anys 2017-
2019 a tots els trams del riu al seu 
pas pel municipi, i ha comptat amb 
el suport de la Mancomunitat Inter-
municipal del Cardener i l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA).
L’entorn del Cardener també ha 
estat objecte de diferents jornades 
de neteja, dins de les activitats de 
la Xarxa de Voluntariat Ambiental 
i de la campanya ‘Let’s Clean Up 
Europe!’. La Xarxa de Voluntariat 

Ambiental va ser creada l’any 2017 
per aplegar totes les persones i enti-
tats interessades en la protecció i la 
preservació de l’entorn. 
Un altre dels fets destacats d’aquest 
període ha estat la col·laboració 
amb l’empresa ICL per al reforça-
ment de la funció connectora de la 
riera del Tordell, eliminant espècies 
exòtiques i donant relleu al seu po-
tencial paisatgístic i social. Aquesta 
iniciativa va comptar amb la parti-
cipació de persones voluntàries i 
d’escolars de la vila.

Nova imatge de l’entorn del riu Cardener 
i arranjament d’altres espais naturals

Tram del Cardener, després dels treballs de neteja
L’entorn del riu ha estat objecte de diverses actuacions

EN PRIMERA PERSONA
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El Consell dels Infants compleix 
vint anys en plena activitat
El Consell Municipal dels Infants va arribar el 2018 
al seu 20è aniversari amb una trajectòria continuada 
d’activitats per fer sentir la veu de l’alumnat de les es-
coles surienques de primària. En aquests darrers cur-
sos, el Consell ha treballat temes com el drama dels re-
fugiats, la tolerància, el diàleg intercultural i l’atenció 
a les persones grans, entre d’altres. Aquest organisme 
de participació ha esdevingut un instrument bàsic 
per animar els infants a prendre part en la millora de 
la vila i fomentar els valors de la cooperació, el com-
promís i el respecte. El funcionament del Consell és 
possible gràcies a la implicació de les escoles Francesc 
Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac. 

Diferents equipaments educatius, culturals i de lleure 
de la vila s’han adherit a la campanya ‘Entorns sense 
fum’ per prevenir l’entrada al tabaquisme i l’exposició 
d’infants i joves al fum ambiental. Aquesta adhesió 
s’ha concretat en la col·locació d’una placa que declara 
aquests equipaments com a espais sense fum. El des-
envolupament d’aquesta campanya, impulsada per 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ha estat pro-
moguda a Súria per l’Ajuntament i el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) Goretti Badia. L’Ajuntament també ha 
col·laborat amb el CAP en el projecte de salut Súria 
CoMmunity i en la difusió del Programa de Detecció 
Precoç del càncer de còlon i recte.

La campanya ‘Entorns sense 
fum’, una iniciativa per la salut

IGUALTAT, INFÀNCIA I SANITAT

Al Consell Municipal dels Infants, 
quan parlem d’adaptar el poble 
als infants fins ara ens hem cen-
trat a cobrir mancances, disposar 
de més equipaments educatius o 
esportius i culturals per a infants 
i joves, els camins escolars, que 
han d’evolucionar cap als barris. 
En realitat crec que totes aques-
tes qüestions són importantíssi-
mes, però tots estem convençuts 
que hem d’anar més enllà i hem 
d’incorporar el punt de vista de la 
infància al conjunt de polítiques 
del poble. En l’àmbit de la sanitat 
hem de seguir treballant per mi-
llorar els hàbits saludables de tots 
els suriencs, en coordinació amb 
el Centre d’Atenció Primària, com 
fins ara. Hem seguit treballant en 
els programes d’igualtat, celebrant 
les diades importants en el nostre 
municipi: la Setmana contra la vio-
lència de gènere, el Dia Internacio-
nal de la Dona i el Dia a favor de 
la comunitat LGTBI. Ens hem ad-
herit al pla d’igualtat del Consell 
Comarcal del Bages i als pobles de 
la xarxa LGTBI. Volem donar visi-
bilitat i sensibilitzar la població en 
general sobre la cultura d’igualtat 
de gènere.

CARME BESA I BRAQUÉ
Regidora de Benestar Social, 

Sanitat i Solidaritat

L’àrea d’Igualtat ha 
organitzat nombrosos 
actes de sensibilitza-
ció per a l’eliminació 
de la violència mas-
clista i l’equiparació 
real de drets entre 
homes i dones. Tam-
bé ha donat suport a 
les iniciatives promo-
gudes per entitats o 
col·lectius de la vila, 
amb aquests mateixos 
objectius.
La celebració d’aques-
tes activitats es con-
centra a l’entorn del Dia Internacio-
nal de la Dona (8 de març) i del Dia 
Internacional contra la violència 
envers les dones (25 de novembre). 
L’organització dels respectius pro-
grames compta amb la participació 
de diferents entitats, serveis munici-
pals, el Consell Comarcal del Bages 
i el Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) del Bages.
Coincidint amb la darrera edició 
de la Setmana contra la violència 
de gènere, l’Ajuntament va distri-
buir entre els establiments suriencs 

de restauració milers d’estovalles i 
caixes de tovallons de paper amb 
missatges de sensibilització contra 
la violència masclista.
Des de l’any 2017, l’Ajuntament de 
Súria també forma part de la Xar-
xa de Municipis LGTBI, una inici-
ativa d’àmbit català per impulsar 
polítiques que fomentin el respecte 
i el reconeixement de totes les ori-
entacions afectives i sexuals. En els 
darrers anys, l’Ajuntament també 
s’ha adherit al Dia Internacional de 
l’Alliberament LGTBI.

Suport a la igualtat entre homes i dones 
i adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI

Acte de la Setmana contra la violència de gènere
La sensibilització per la igualtat ha estat un eix prioritari

EN PRIMERA PERSONA
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Activitats per promoure l’esport 
escolar amb els centres de la vila
Una de les línies d’actuació destacades de l’àrea 
d’Esports és la promoció de l’esport escolar, amb la 
col·laboració dels centres d’ensenyament de la vila. En 
aquests darrers anys, el Cros Escolar ha mantingut un 
bon nivell de participació, amb la presència de cen-
tenars d’escolars del Bages i del Moianès i activitats 
pensades per a la participació dels joves atletes i dels 
seus familiars. Aquesta competició forma part del ca-
lendari comarcal de cros escolars, que és coordinat pel 
Consell Esportiu del Bages. Al llarg del curs es porten 
a terme altres activitats de promoció de l’esport esco-
lar, com la Trobada de Sisè, el Miniindoor i el Campio-
nat Local d’Atletisme.

La renovació de les Piscines Municipals no ha estat 
l’única millora destacada que s’ha realitzat en aquest 
darrer mandat en els equipaments esportius de la vila. 
L’any 2017 van ser construïts els nous vestidors per al 
Camp Municipal de Futbol i les pistes de pàdel del 
Parc Municipal Macary i Viader. A més de completar 
la dotació de les pistes de pàdel, la nova instal·lació 
ha permès dotar el Camp Municipal de Futbol d’un 
nou espai de vestidors per a la celebració d’activitats 
esportives amb un nombre de participants més elevat 
de l’habitual. Els nous vestidors disposen d’espais 
separats per a homes i dones, amb sis reservats per 
canviar-se i els sanitaris corresponents.

Vestidors per a les pistes de pàdel 
i el Camp Municipal de Futbol

ESPORTS

Finalitzo els 4 anys de mandat a 
la regidoria d’Esports amb gran 
part dels objectius marcats en 
quant a instal·lacions: remode-
lació de la piscina acabada, el 
projecte de remodelació dels 
vestidors del camp de futbol a 
punt de ser licitat, nous vesti-
dors al pàdel i un nou equipa-
ment de gimnàstica al Parc Ma-
cary i Viader.
He intentat ajudar i recolzar 
des de l’Ajuntament totes les 
entitats esportives municipals. 
Entitats on hi ha gent que dedi-
ca moltes hores al seu esport i 
que organitza actes i esdeveni-
ments per a la gent del poble: 
caminades, cros escolar, curses 
de muntanya, passejades ciclis-
tes, cursa ciclista Vila de Súria, 
tirades al Club de Tir, concur-
sos de pesca, curses d’slot, es-
cacs, futbol, bàsquet, handbol, 
jujitsu...
Vull agrair, doncs, a tots 
aquests suriencs que s’estimen 
la seva entitat i el seu poble la 
feina que fan. I a nivell perso-
nal, el tracte i l’estima que he re-
but de tots ells. Moltes gràcies 
per tot i a tots.

VALENTÍ SASTRE I DURÍN
Regidor d’Hisenda i Esports

Les millores de les 
Piscines Municipals 
van ser estrenades el 
juny de 2018, coinci-
dint amb l’inici de la 
temporada de banys. 
Aquesta ha estat una 
de les transformaci-
ons més destacades 
en tota la història 
d’aquest important 
recinte esportiu i 
d’oci, que va ser inau-
gurat l’any 1962. 
Les obres realitzades 
van incloure, entre 
d’altres actuacions, la renovació 
dels vasos, dels sistemes de desin-
fecció i filtratge de l’aigua, de la 
pavimentació i de l’espai verd, així 
com també la construcció d’una 
nova escala d’accés a la terrassa.
El projecte d’aquestes millores va 
ser impulsat per l’àrea d’Esports 
i realitzat pels serveis tècnics de 
l’àrea d’Urbanisme. D’aquesta ma-
nera continuava un procés de re-
novació que s’havia iniciat l’any 
2016 amb la construcció d’un nou 
vestíbul i d’un passadís exterior en-

tre la nova entrada de les Piscines 
i el Pavelló Municipal d’Esports. 
Un dels objectius d’aquestes inter-
vencions era convertir aquests dos 
equipaments en una àrea esportiva 
més integrada, dotant-la de serveis 
i equipaments comuns.
Les millores realitzades en aquests 
darrers anys a les Piscines Munici-
pals no tanquen les previsions de 
futures actuacions en aquest recinte 
per tal de convertir-lo en un nucli 
permanent d’oci i dinamització en 
ple centre urbà de la vila. 

Les Piscines Municipals es posen al dia i 
es preparen per al futur amb les millores

Diada de presentació de les millores a les Piscines
El procés de renovació del recinte va començar l’any 2016

EN PRIMERA PERSONA
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Més serveis i activitats per al 
col·lectiu de joves de la vila
L’àrea de Joventut ha treballat per seguir incremen-
tant el nombre de serveis a les persones joves de la 
vila i organitzar més activitats per a aquest col·lectiu, 
tal i com s’ha evidenciat en les darreres edicions de 
la Festa Major. A principis de 2017, l’Ajuntament va 
començar a oferir els serveis del Sistema de Garantia 
Juvenil, un programa d’àmbit europeu que s’adreça 
a joves de 16 a 29 anys que no treballen ni estudien, i 
que al Bages és coordinat pel Consell Comarcal. Una 
altra iniciativa d’àmbit comarcal ha estat el projecte 
+ART, que a Súria s’ha concretat en la pintada de la 
pista de skate del Parc Municipal Macary i Viader, a 
partir d’un disseny original de la surienca Maria Vila. 

El casal municipal d’estiu ‘El Juliol tot ho vol’ va iniciar 
una nova etapa l’any 2018 amb un canvi en el sistema 
d’adjudicació de la gestió per donar compliment a les 
novetats legislatives sobre aquestes activitats. A més 
del programa habitual del mes de juliol, en la darrera 
edició s’hi va afegir una setmana més a començaments 
de setembre, responent a una petició que havia estat 
formulada per les famílies. D’altra banda, el passat ge-
ner es va organitzar el primer Parc de Nadal, amb una 
bona resposta de públic. En aquests darrers cursos 
també ha continuat el Programa de Suport a les Famí-
lies, que s’adreça a pares i mares d’adolescents i que 
compta amb la col·laboració de l’Institut Mig-Món.

Nova etapa del casal municipal 
d’estiu ‘El Juliol tot ho vol’

JOVENTUT

L’objectiu principal de l’àrea de 
Joventut al llarg d’aquest mandat 
municipal ha estat impulsar el Ca-
sal de Joves amb la finalitat de do-
nar un servei de proximitat als jo-
ves i a les entitats. Hem escoltat les 
propostes i inquietuds de tothom, 
i això ens ha servit per portar a ter-
me noves activitats per augmen-
tar la visibilitat del col·leciu jove. 
I sempre amb la col·laboració de 
moltes persones i entitats de la vila. 
Cal destacar també l’elaboració del 
nou Pla Local de Joventut, que 
ofereix un conjunt de propostes i 
d’accions estratègiques que sens 
dubte permetran oferir més serveis 
a les persones joves en els propers 
anys. També vull agrair immen-
sament tota la feina feta des dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament, i 
també a totes les entitats i perso-
nes que han ajudat i col·laborat per 
fer possible una Súria millor, més 
atractiva i amb més protagonisme 
de la gent jove.

JOAN PERE RUIZ I VIDAL
Regidor de Medi Ambient 

i Joventut

El nou Pla Local de 
Joventut va ser apro-
vat per unanimitat en 
el darrer ple munici-
pal ordinari d’aquest 
mandat, que va te-
nir lloc el passat 25 
d’abril.  L’elaboració 
d’aquest document ha 
estat una de les fites 
destacades de l’àrea 
de Joventut de l’Ajun-
tament, a partir d’un 
treball transversal en-
tre diferents regido-
ries i un procés par-
ticipatiu amb joves, professionals, 
entitats i agents socials.
Es tracta d’un pla estratègic que de-
fineix les seves línies d’actuació so-
bre la base de les nombroses dades 
recollides, les necessitats detectades 
i les propostes d’actuació. 
L’objectiu general de les accions 
incloses en el Pla Local de Joventut 
és donar reposta a necessitats i de-
mandes del col·lectiu jove de 13 a 
35 anys en àmbits com l’ocupació, 
la formació, la salut, la cultura, l’ha-
bitatge, l’oci, la mobilitat, la partici-

pació, la igualtat, l’espai públic i els 
mecanismes de representació, entre 
d’altres. Un dels conceptes clau que 
es troba en l’eix central d’aquestes 
propostes és considerar les perso-
nes joves com a protagonistes actius 
i proactius, tant a nivell personal 
com a nivell comunitari.
Les accions previstes es desenvolu-
paran entre els anys 2018-21 i tenen 
en compte les recomanacions del 
Pla Nacional de Joventut de Cata-
lunya, impulsat per la Generalitat, i 
les polítiques europees per a joves. 

El Pla Local de Joventut, un document 
estratègic per al període 2018-21

Pintada de la pista de skate al Parc Macary i Viader
El Casal de Joves ha acollit nombroses activitats

EN PRIMERA PERSONA
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TURISME

El Geoparc Mundial Unesco, una 
plataforma turística i cultural
Súria és membre fundador del Geoparc de la Catalun-
ya Central, que l’any 2016 va revalidar el distintiu de 
la Unesco, l’organització de les Nacions Unides per a 
l’educació, la ciència i la cultura. Aquell mateix any, el 
Geoparc i l’Ajuntament de Súria van instal·lar quatre 
panells informatius sobre el patrimoni geològic su-
rienc en diferents punts de la vila. La vinculació de 
Súria amb el Geoparc també és visible en la senyalit-
zació viària d’accés a la vila des de la carretera C-55. El 
Geoparc Mundial Unesco ha organitzat diferents acti-
vitats de divulgació del patrimoni geològic de la vila i 
ha col·laborat en altres iniciatives culturals vinculades 
a aquesta riquesa natural.

La Fira Medieval d’Oficis s’ha mantingut com un dels 
esdeveniments suriencs de més projecció i amb més 
capacitat per atreure visitants forans. L’increment del 
nombre d’espectacles de carrer i de tallers participa-
tius ha estat una de les principals novetats d’aquestes 
darreres edicions. Al mateix temps, el certamen con-
serva els seus eixos característics: espectacles emble-
màtics i una gran participació de persones i entitats de 
la vila, sense la qual no seria possible l’èxit de la Fira. 
En aquests darrers anys s’ha consolidat el nou model 
organitzatiu que es va implantar en l’anterior mandat 
municipal per tal d’assegurar la viabilitat de la Fira 
sense rebaixar el nivell de qualitat.

La Fira Medieval d’Oficis es 
manté com un gran atractiu

Com a regidor de Turisme i Parti-
cipació voldria destacar la consoli-
dació d’un nou model de Fira Me-
dieval que, mantenint l’essència de 
l’anterior, es va modernitzant per 
tal de fer-la cada vegada més par-
ticipativa i més didàctica, intentant 
convertir-la en una experiència 
per als nombrosos visitants que 
atrau. Malgrat aquest encert, cal 
reorientar la nostra oferta turística, 
aprofitar-nos de les relacions amb 
localitats com Cardona, Solsona, 
Manresa..., per tal de poder sumar 
esforços i complementar activitats 
turístiques. S’ha donat algun pas 
en aquest sentit, però encara que-
da força feina per fer. 
Caldria, també, repensar l’Oficina 
de Turisme i repensar-la quant a 
personal, cal més estabilitat i con-
tinuïtat laboral, i quant a oferta 
turística: hauria de ser un centre 
d’interpretació del nostre poble on 
el visitant pogués descobrir tot allò 
(que és molt) que ofereix Súria: 
cultura, economia, festes, produc-
tes, recursos turístics...

MIQUEL CAELLES I CAMPÀ
Regidor d’Ensenyament, 

Turisme i Participació

La campanya ‘Resse-
guint el Cardener’ i 
els paquets turistics 
conjunts del Poble 
Vell i l’Ecorail del 
Cardener han estat 
dues de les iniciatives 
destacades de promo-
ció turística al llarg 
d’aquest darrer man-
dat municipal, a par-
tir de la cooperació 
amb altres municipis 
i recursos del nostre 
entorn. L’objectiu és 
anar fent nous passos 
per a la consolidació del turisme 
com a futur motor de creixement.
La presentació de la campanya 
‘Resseguint el Cardener’ va tenir 
lloc el juliol de 2016 com a iniciativa 
conjunta dels ajuntaments de Súria, 
Cardona i Solsona per promoure les 
visites guiades als respectius nuclis 
històrics. Es tractava de la primera 
experiència de col·laboració turísti-
ca dels tres municipis.
L’àrea de Turisme ha organitzat di-
ferents tallers per a agents turístics 
del sector privat. També ha impul-

sat altres iniciatives per millorar o 
actualitzar elements de suport per 
a visitants de la vila, com una nova 
senyalització que ha estat instal·lada 
recentment i la reedició del tríptic 
del Poble Vell en quatre idiomes.
D’altra banda, l’Oficina de Turisme i 
el Centre d’Interpretació del Castell 
han rebut el distintiu de compro-
mís per la sostenibilitat Biosphere, 
adreçat a empreses i serveis turís-
tics. Totes aquestes iniciatives tenen 
el suport de la Mancomunitat Inter-
municipal del Cardener.

Noves iniciatives de promoció turística 
en col·laboració amb altres municipis

L’entorn de l’Església del Roser ha estat arranjat
El Poble Vell ha estat inclòs en diversos paquets turístics

EN PRIMERA PERSONA
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COMPOSICIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
10è mandat de la democràcia (juny 2015 - juny 2019)

En el decurs de l’actual mandat s’han produït els següents canvis en la composició de la corporació: l’octubre de 2016 van prendre possessió Joan Pere Ruiz 
i Vidal, i Montserrat Juncadella i Navarra com a membres del grup municipal de CiU en substitució de Ricard Reguant i Gallego, i d’Aida Roca i Carreras.  
El gener de 2019 va prendre possessió Albert Coberó i Aymerich com a membre del grup municipal del PSC-CP en substitució d’Antoni Julián i Ribera.

PRIMERA FILA: d’esquerra a dreta, Pere Requena, Miquel Caelles, Josep Maria Canudas, Jordi Sala i Albert 
Coberó. SEGONA FILA: d’esquerra a dreta, Maria Alba Santamaria, Miquel Soliva, Montserrat Juncadella, Joan 
Castellà, Carme Besa, Valentí Sastre, Joan Pere Ruiz i Miquel Àngel Montañá.

ALCALDE
Josep Maria Canudas i Costa 

Grup municipal: CiU

PRIMERA TINENT D’ALCALDE
Carme Besa i Braqué
Grup municipal: CiU

SEGON TINENT D’ALCALDE
Joan Castellà i Giralt 
Grup municipal: CiU

TERCER TINENT D’ALCALDE
Jordi Sala i Santcliments
Grup municipal: ERC-AM

QUART TINENT D’ALCALDE
Valentí Sastre i Durín 
Grup municipal: CiU

REGIDOR
Joan Pere Ruiz i Vidal 
Grup municipal: CiU

REGIDORA
Montserrat Juncadella i Navarra 

Grup: CiU

REGIDOR
Miquel Caelles i Campà

Grup municipal: aiS

REGIDOR
Pere Requena i Orozco
Grup municipal: GIIS

REGIDORA
Maria Alba Santamaria i Fíguls

Grup municipal: GIIS

REGIDOR
Miquel Soliva i Palà 
Grup municipal: GIIS

REGIDOR
Miquel Àngel Montañá i Merino 

Grup municipal: PSC-CP

REGIDOR
Albert Coberó i Aymerich
Grup municipal: PSC-CP

PARTITS POLÍTICS 
I AGRUPACIONS 

D’ELECTORS PRESENTS 
A L’AJUNTAMENT

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
(CiU)

ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-

ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM)

ALTERNATIVA INDEPENDENT 
PER A SÚRIA

(aiS)

GRUP INDEPENDENT 
DE SÚRIA

(GIIS) 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA-CANDIDATURA 

DE PROGRÉS
(PSC-CP)



17LA TORRE Juny 2019

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Quatre anys de bona feina
Ha estat una legislatura intensa 
i amb molta feina, al llarg de la 
qual hem treballat amb molta im-
plicació i dedicació.
Hem sanejat els comptes, perquè 
tenim la profunda convicció que 
el deute elevat va en contra de 
les surienques i els suriencs. Per 
això hem passat del 85%, quan 
vam arribar, al 15% que hi ha ara 
actualment. Aquest esforç ens ha 
permès, entre d’altres, augmen-
tar la partida en benestar social 
i treballar perquè tothom tingui 
les necessitats bàsiques cobertes, 
apoderar a les persones i lluitar 
per la igualtat d’oportunitats real.
La cultura, en tots els seus àmbits, 
és una eina de transmissió de va-
lors i educació molt important, i 
per això ha estat un altre dels ei-
xos bàsics de la nostra actuació: 

hem potenciat tot el nostre patri-
moni arquitectònic, hem impulsat 
totes les mostres d’expressió cul-
tural, tradicional i festiva, i hem 
treballat per fomentar la lectura i 
convertir la Biblioteca en un espai 
d’intercanvi cultural.
Hem posat el medi ambient en el 
centre de les nostres actuacions 
perquè només podem créixer si 
ho fem des del desenvolupament 
sostenible i fem que totes les per-
sones adquirim més consciencia 
dels reptes mediambientals que 
hem d’afrontar. 
La joventut i la infància són el fu-
tur del nostre poble i és per això 
que hem dissenyat moltes acti-
vitats per motivar-los, així com 
dotar-los d’eines i recursos per tal 
que puguin tirar endavant tots els 
seus projectes. Volem joves com-

promesos i amb iniciativa.
El desenvolupament urbanístic 
s’ha fet pensant sempre en el fu-
tur i en les necessitat de les per-
sones: hem augmentat els carrers 
per a vianants, eliminat barreres 
arquitectòniques, fet nous parcs i 
espais d’oci, etc. 
Tot i aquesta gran feina, som 
conscients que hi ha hagut alguns 
punts que cal millorar i sovint no 
ens hem explicat bé. Però sempre 
hem treballat amb l’única finali-
tat de millorar la qualitat de vida 
dels suriencs i surienques. 
Ara toca fer autocrítica i veure 
quins són els punts de millora  per 
continuar treballant, com sempre, 
per Súria. Continuem estant al 
servei de les persones i amb vo-
luntat ferma de servir al poble. 

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Balanç i nous reptes
Fa quatre anys ERC-SÚRIA va re-
novar el compromís de formar part 
de l’equip de govern amb només 
un regidor. Un únic objectiu: treba-
llar per totes les surienques i suri-
encs intentant dur a terme el major 
nombre de propostes del progra-
ma electoral. Ara que la legislatura 
s’ha acabat cal fer balanç:
A part de la congelació de taxes, 
un dels objectius més importants 
ha estat fer disminuir l’atur: hem 
aconseguit passar d’un 15% d’atur 
a un 10%. 
Hem potenciat el comerç local amb 
la campanya “Barris antics, molt 
per descobrir, molt per oferir”, 
hem iniciat el concurs d’ambien-
tació nadalenca, hem iniciat un se-
guit de millores en l’enllumenat de 
Nadal i col·laborem amb totes les 
campanyes que realitza la Unió de 
Botiguers, a qui hem multiplicat 
per tres la partida pressupostària. 

El comerç local fa que els carrers 
siguin vius, creen ocupació i donen 
un servei de proximitat i de quali-
tat.
Hem incentivat amb ajuts directes 
les nostres empreses: hem destinat 
120.000 euros perquè contractin 
treballadors i realitzin inversions. 
La modernització és imprescindi-
ble, i sense cap cost per a l’Ajun-
tament hem dotat de fibra òptica 
totes les nostres llars i tots els po-
lígons.
No ha estat fàcil, però una fita que 
darrerament hem aconseguit és 
que la Diputació ens ha concedit 
una subvenció de més de mig milió 
d’euros. Un dels reptes pel proper 
any i mig és fer realitat totes les 
millores projectades. Suposarà la 
inversió d’un milió d’euros i rever-
tiran en millores de les que tots ens 
en podrem beneficiar.
Per acabar, volem agrair el suport 

rebut el passat 26 de maig a les ur-
nes. 754 gràcies! Volem seguir fent 
història. Són els millors resultants 
obtinguts durant la democràcia i 
ara som la segona força de Súria. 
Hem passat de tenir 1 regidor a te-
nir-ne 3.
Hem treballat de valent per obte-
nir aquests resultats, hem fet un 
programa realista i adaptat a les 
necessitats dels suriencs. Durant 
tota la campanya hem rebut molts 
suports, des d’aquí volem donar les 
gràcies a tothom qui ha col·laborat 
per obtenir aquests bons resultats. 
Rebem amb honor i responsabilitat 
l’encàrrec de vetllar i treballar pels 
interessos del nostre poble durant 
els propers 4 anys i que tothom qui 
ho vulgui pugui seguir donar-nos 
suport. Treballarem de valent per 
seguir fidels als principis republi-
cans i d’esquerres.

GRUP MUNICIPAL D’ERC
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Gràcies a tothom
Aquest és el darrer escrit 
de l’alternativa indepen-
dent per a Súria tal i com 
estava estructurada fins 
ara; com tots sabeu, hi ha 
hagut canvis importants 
que han eixamplat, per dir-
ho així, la nostra base i que 
han aportat nova gent i il-
lusions renovades al nos-
tre grup. Tot i les novetats, 
el denominador comú se-
gueix sent el mateix: treba-
llar per a Súria, posant-hi 
tot l’esforç que calgui i des 
del lloc que ens toqui ocu-
par.
Personalment i, com a regi-

dor d’Ensenyament, Turis-
me i Participació, vull agra-
ir la col·laboració de totes 
aquelles persones i entitats 
que, al llarg d’aquesta le-
gislatura, heu donat su-
port i us heu implicat en 
el treball dut a terme des 
d’aquestes àrees. En pri-
mer lloc, agrair als tècnics 
municipals la seva tasca di-
ària, sense aquesta, hagués 
estat molt difícil d’afrontar 
els projectes plantejats. En 
segon lloc, agrair als suri-
encs i surienques que, de 
manera individual o com 
a representants d’entitats, 

han aportat idees, sugge-
riments, crítiques, per tal 
d’anar millorant la nostra 
gestió i la nostra vila. En 
tercer lloc, però no per això 
menys important, agrair a 
tots els membres que hem 
format part d’aquesta cor-
poració municipal i als 
companys i companyes de 
l’equip de govern, especi-
alment al Josep Maria Ca-
nudas, l’esforç per aconse-
guir enteses, complicitats, 
amb l’únic objectiu de mi-
llorar Súria.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Fi de cicle
Ens congratulem que el poble de 
Súria s’hagi expressat lliurement 
a les urnes, amb una participació 
força més elevada que als comi-
cis del 2015. S’ha capgirat amb 
força l’anterior representació dels 
diferents grups municipals. És 
evident que Súria ha demanat 
un canvi.
El Grup Independent de Súria ha 
consolidat amb seguretat la seva 
representació de 3 regidors al 
nostre ajuntament, reforçada per 
més vots que als anteriors comi-
cis. Un resultat francament posi-
tiu, que posa en valor la nostra 
tasca d’aquests anys a l’oposició.
Hem fet una campanya propera, 
senzilla i sobretot neta. No es pot 
dir el mateix d’alguna formació 
que volia aconseguir vots a cò-

pia d’insultar i desmerèixer als 
altres.
Des d’aquestes línies volem agra-
ir-vos el vostre suport. Alhora 
dir-vos que som conscients de la 
responsabilitat que ens heu enco-
manat.
També és cert que l’alta fragmen-
tació sorgida de les urnes obliga 
a acceptar una obvietat: ara go-
vernar significa pactar, és a dir, 
reconèixer els altres, abandonar 
els maximalismes i fugir de la 
prepotència, suavitzar les línies 
vermelles i buscar sempre el mi-
llor per a la gent de Súria.
Si en vuit anys l’anterior govern 
tripartit no ha estat capaç de con-
solidar millores reals per al pre-
sent i dissenyar la Súria del futur, 
és clar que anaven a un altre rit-

me del que es mereixia el poble. 
Súria ha de recuperar el temps 
perdut en molts, moltíssims as-
pectes, però alhora consolidant 
algunes actuacions que en més o 
menys grau han resultat profito-
ses per al poble.
Feia falta un canvi, un canvi de 
model, un canvi de tarannà. Cal 
diàleg i consens. Cal sumar esfor-
ços a la cerca d’objectius comuns. 
Cal fer propostes directes, soste-
nibles i el màxim de consensua-
des amb la ciutadania, entitats i 
amb la resta de forces polítiques 
(hagin o no tret representació a 
l’ajuntament). És aquí on ens hi 
trobareu a nosaltres: el GiiS con-
tinua... A PROP TEU (i de tot-
hom).

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS
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Súria ha votat un canvi. Moltes gràcies!
El diumenge 26 de maig van 
tenir lloc les eleccions munici-
pals, i el PSC vam tornar a gua-
nyar a Súria després de 8 anys. 
Volem agrair de tot cor a les 
871 persones que van confiar 
en nosaltres i han fet possible 
aquest canvi. Hem passat de 2 
a 4 regidors i de 536 a 871 vots.
Els resultats han estat clars: 
Súria ha votat un canvi. I és 
per això que els socialistes es-
tem disposats a encapçalar el 
pròxim equip de govern si les 
converses avancen adequada-
ment. 
En aquestes eleccions ens ju-
gàvem quina havia de ser la 
Súria del futur, i creiem que la 
gent ho ha interpretat així. La 
participació ha estat un èxit, i 

ha augmentat 10 punts respec-
te al 2015, fet que considerem 
bon símptoma de legitimitat 
democràtica.
Agraïm que s’hagi valorat la 
nostra tasca constructiva du-
rant els 8 anys d’oposició, en 
els que sempre hem intentat 
aconsellar al govern des d’un 
punt de vista social i progres-
sista, buscant el millor per a 
tothom.
Creiem que, si aconseguim li-
derar el canvi, cal començar a 
treballar des del primer dia. 
Tenim un full de ruta clar que 
hem anat explicant als veïns i 
veïnes del poble, i és el nostre 
compromís amb tots vosaltres. 
Volem que Súria torni a fer 
goig, amb nous equipaments, 

una fiscalitat i un creixement 
social, i un Ajuntament que 
vetlli per representar tothom.
Volem prioritzar també la mi-
llora del manteniment dels 
nostres carrers i espais públics, 
treballant colze a colze amb les 
associacions de veïns i entitats, 
que són l’ànima de la nostra 
vila.
Els socialistes som com vosal-
tres, ja ens coneixeu, i és per 
això que us demanem que us 
feu vostra la victòria. Perquè 
guanyant el PSC, guanya Sú-
ria. Entreu amb nosaltres a 
l’Ajuntament, i no dubteu a 
demanar-nos qualsevol dubte 
o qüestió.
Moltes gràcies i bon estiu!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

AJUNTAMENT DE SÚRIA
▶ Web: www.suria.cat
▶ Facebook: www.facebook.com/pages/

ajuntamentdesuria/
▶ Twitter: twitter.com/AjdeSuria
▶ YouTube: www.youtube.com/channel/

UCXXCU67JSNBn4Cj8zKH2Wsw
▶ Instagram: www.instagram.com/ajuntamentdesuria
▶ Telegram: t.me/ajuntamentdesuria

RÀDIO SÚRIA
▶ Freqüència: 107.8 FM
▶ Web: www.radiosuria.cat
▶ Facebook: www.facebook.com/RadioSuria/
▶ Twitter: twitter.com/radiosuria
▶ YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCrVl5ctGL9GD1x5F3CSfHtQ

BIBLIOTECA PÚBLICA
▶ Web: bibliotecadesuria.blogspot.com.es
▶ Facebook: www.facebook.com/

bibliotecadesuria?fref=ts

CASAL DE JOVES
▶ Facebook: www.facebook.com/

casaldejovesdesuria?fref=ts
▶ Instagram: www.instagram.com/casaldejovessuria

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
▶ Web Escola de Música: escolamusica.suria.cat
▶ Facebook Escola de Música: www.facebook.com/

escola.demusicasuria?fref=ts
▶ Twitter Escola de Música: twitter.com/MusicaSuria
▶ Bloc de la Coral Sòrissons: coralsorissons.blogspot.

com.es
▶ Facebook de laCoral Sòrissons: www.facebook.

com/pages/Coral-S%C3%B2rissons/353120421493
399?fref=ts

▶ Twitter de la Coral Sòrissons: twitter.com/
coralsorissons

ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ D’ADULTS
▶ Web: escoladultsuria.blogspot.com.es

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PETIT ESTEL
▶ Web: petitestelsuria.blogspot.com.es
▶ Facebook: www.facebook.com/pages/

PETIT-ESTEL-Escola-Bressol-Municipal-
S%C3%BAria-/798469040299053/

ÀREA DE TURISME
▶ Web Suriaturisme: www.suriaturisme.cat
▶ Facebook Poble Vell: www.facebook.com/

oficinaturismesuria/

ÀREA DE MEDI AMBIENT
▶ Web Súria Medi Ambient: www.suriamediambient.

cat
▶ Web del mercat Suriatrastos: suriatrastos.blogspot.

com.es

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
▶ Web Súriaocupació: www.suriaocupacio.cat
▶ Twitter Suriaocupació: twitter.com/suriaocupacio

PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL SURIACCIÓ
▶ Web Suriacció: www.suriaccio.cat

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