
LA TORRE Desembre 2019

Desembre 2019

B U T L L E T Í  D ’ I N F O R M A C I Ó  M U N I C I P A L

78

LA TORRE

Nova etapa amb l’objectiu de 
millorar Súria des del consens
El nou govern municipal es compromet a treballar per a tothom
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La millora de la vila, el diàleg i 
l’impuls de nous equipaments se-
ran tres eixos destacats de l’acció 
del nou govern municipal durant 
aquest mandat 2019-23, segons va 
manifestar el nou alcalde de Súria, 
Albert Coberó, en la seva presa de 
possessió, que va tenir lloc el passat 
15 de juny en la sessió constitutiva 
de la nova corporació. 
El nou batlle surienc, candidat del 
Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), va ser elegit amb els vots 
del PSC i del Grup Independent 
de Súria (GIIS), que van arribar a 
un pacte de govern després de les 
eleccions municipals celebrades el 
passat 26 de maig (veure la taula de 

resultats en aquesta mateixa pàgi-
na). La composició dels nous grups 
municipals és la següent:
• Partit dels Socialistes de Catalu-
nya-Candidatura de Progrés (PSC-
CP): Albert Coberó i Aymerich, 
Olga Tena i Martín, Miquel Àngel 
Montañá i Merino, i Montserrat Al-
bacete i Burgueño.
• Grup Independent de Súria 
(GIIS): Pere Requena i Orozco, 
Alba Santamaria i Figuls, i Miquel 
Soliva i Palà.

• Esquerra Republicana de Catalu-
nya-Acord Municipal (ERC-AM): 
Marta Viladés i Ribera, Jordi Sala i 
Santcliments, i Mireia Simon i Ruiz.
• Alternativa Independent per a 
Súria (aiS): Carme Besa i Braqué, i 
Jordi Magallais i Centellas.
• Junts per Súria (JUNTS): Mont-
serrat Juncadella i Navarra.
La sessió de constitució de la nova 
corporació va omplir el saló de ses-
sions de la Casa de la Vila. En el seu 
primer parlament com a alcalde, 

L’acte de constitució 
de la nova corporació 
municipal, en sessió 
celebrada el passat 15 
de juny, va donar inici 
a l’11è mandat de la 
democràcia, que es 
perllongarà fins al 2023

El nou govern municipal vol treballar per 
la millora de Súria amb diàleg i consens

L’alcalde Albert Coberó i la resta de regidors i regidores de la corporació
L’inici del nou mandat municipal va tenir lloc el passat 15 de juny a la Casa de la Vila
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Albert Coberó va expressar el com-
promís d’encapçalar un govern que 
sigui “proper, obert, respectuós i 
que treballi per la Súria que tots i 
totes ens mereixem”, amb una acti-
tud de diàleg i mà estesa a tothom. 
“Volem ser l’Ajuntament de tots 
i totes, d’aquells que ens han do-
nat la seva confiança, però també 
d’aquells que han confiat en altres 
formacions”, va assegurar.
El nou batlle surienc va afegir que 
un altre objectiu prioritari serà 
treballar “de valent” per generar 
confiança a tothom i resoldre pro-
blemes des de la proximitat. També 
va prometre un treball conjunt amb 
entitats i associacions de veïns per 
tal que Súria “torni a fer goig”.
En el transcurs de la sessió, l’alcalde 
sortint, Josep Maria Canudas i Cos-
ta, va fer un parlament de comiat 
en el qual va expressar el seu agra-
ïment als ciutadans i ciutadanes de 
Súria, als membres dels seus equips 
de govern, als treballadors munici-
pals i a les entitats de la vila. 
Canudas ha estat alcalde entre els 
anys 2011-19. El batlle sortint va 

afirmar que l’objectiu prioritari 
d’aquest període havia estat treba-
llar “amb proximitat, amb transpa-
rència, amb consens i amb diàleg”.

Altres òrgans de govern. En el 
primer ple del nou mandat, que va 
tenir lloc el passat 2 de juliol, es va 
donar compte dels decrets de dele-
gació de competències als membres 
del nou govern municipal (veure 
pàgines 4 i 5), nomenament de ti-

nents d’alcalde i constitució de la 
Junta de Govern Local. Els nous 
tinents d’alcalde són Pere Requena 
(primer), Olga Tena (segona), Mi-
quel Soliva (tercer) i Miquel Àngel 
Montañá (quart).
En aquesta primera sessió també es 
va aprovar per unanimitat la perio-
dicitat i horari dels plens ordinaris, 
que durant aquest mandat es faran 
el darrer dijous feiner de cada mes a 
les 19.00 h, tret del mes d’agost.

Aquesta és la primera ocasió que tinc de salu-
dar-vos des de les pàgines de La Torre com a 
nou alcalde de Súria. És un honor poder tre-
ballar des del govern per tal d’intentar fer la 
Súria que totes i tots volem i mereixem.
Fa tot just mig any que el PSC i el GIIS hem 
format govern, i el repte que tenim és molt 
gran. Tot i això, és la meva voluntat i la de la 
resta de l’equip de govern transmetre-us que 
volem ser propers, dialogants i garantir-vos 
que sempre ens trobareu per tal d’intentar re-
soldre els vostres problemes o inquietuds.

Com a nou batlle puc assegurar que intenta-
ré donar el millor de mi mateix i ser proper 
i transparent amb les meves tasques, i és per 
això que us demano que em feu (i ens feu) 
confiança. Estic segur que amb l’ajut de tot-
hom podrem millorar el nostre poble i fer que 
Súria sigui un referent al nostre territori.
Us desitjo a totes les surienques i a tots els su-
riencs que passeu unes bones festes i que gau-
diu d’un feliç 2020 ple de felicitat i encerts.

ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria

Nova etapa i nous reptes

EDITORIAL

Albert Coberó fa el seu primer parlament com a alcalde de Súria (dalt). A baix, persones 
assistents a la sessió constitutiva de la nova corporació i discurs de comiat de l’alcalde 
sortint, Josep Maria Canudas, al costat de la secretària municipal
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MEDI AMBIENT
•Promoció i defensa dels valors naturals del 

municipi i campanyes de sensibilització.
•Recollida de residus sòlids urbans, tant reci-

clables com de rebuig i deixalleria.
•Neteja i conservació dels cursos fluvials.
•Desenvolupament de l’Agenda 21 (mesures 

d’estalvi energètic i energies renovables).
•Desenvolupament i seguiment del Pla d’Acció 

per l’Energia Sostenible (PAES).
•Coordinació amb les empreses prestadores de 

serveis (cicle integral de l’aigua, clavegueram, 
electricitat i gas).

•Gestió de depuradores.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
•Programes de promoció econòmica (nous em-

prenedors, borsa de treball...).
•Promoció de la indústria i del sòl industrial.
•Promoció del comerç local (Fira de Nadal).
•Mercat setmanal i Súriatrastos.
•Noves tecnologies (infraestructures wifi i fibra 

òptica).

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
PERE REQUENA I OROZCO

URBANISME
•Impuls i seguiment dels expedients urbanís-

tics.

ECONOMIA I HISENDA
•Elaboració, seguiment i liquidació de pressu-

postos i ordenances fiscals, i gestió de com-
pres.

REGIDORIA D’URBANISME, ECONOMIA I HISENDA
MIQUEL ÀNGEL MONTAÑÁ I MERINO

ENSENYAMENT
•Escola Municipal de Música.
•Escola Bressol Municipal Petit Estel.
•Escola Municipal de Formació d’Adults.
•Centres d’ensenyament.

TURISME
•Promoció turística del municipi.
•Gestió de l’Oficina de Turisme i del Centre 

d’Interpretació del Castell.
•Fira Medieval d’Oficis.
•Geoparc de la Catalunya Central.

PARTICIPACIÓ
•Impuls i desenvolupament de processos parti-

cipatius a l’empara del Reglament Municipal 
de Participació Ciutadana.

•Implementació i seguiment del Pla de Desen-
volupament Local.

FESTES
•Cavalcada de Reis i Carnestoltes.
•Cultura popular i tradicional (festes de Sant 

Sebastià, Caramelles, Sant Jordi, Sant Joan, 
Festa Major i Onze de Setembre).

REGIDORIA D’ENSENYAMENT, TURISME, PARTICIPACIÓ I FESTES
ALBA SANTAMARIA I FIGULS

COMPETÈNCIES DELS REGIDORS I REGIDORES DEL NOU GOVERN MUNICIPAL

•Direcció de personal.
•Relacions institucionals.
•Protocol.
•Relacions amb les entitats
•Promoció i gestió de l’habitatge.

•Comunicació (educació tecnològica, web mu-
nicipal, Facebook, Instagram, gestió de Ràdio 
Súria i butlletí municipal La Torre).

•Transport públic.

ALCALDIA
ALBERT COBERÓ I AYMERICH
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CULTURA
•Gestió del patrimoni cultural, descoberta, con-

servació i divulgació.
•Biblioteca Pública (equipament, accions de di-

vulgació de la lectura i programa Súria Muni-
cipi Lector).

•Promoció de la cultura en els diferents àmbits 
(art, literatura, teatre, música, sardana, nous 
formats).

•Planificació d’equipaments culturals.
•Gestió com a espais patrimonials de Cal Bala-

guer del Porxo, Castell, Casinet i usos cedits 
de l’Església del Roser.

•Arxiu Municipal i gestió documental de caràc-
ter històric i cultural.

•Edicions.
•Calendari d’activitats.

VIA PÚBLICA
•Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
•Manteniment de la via pública i de la jardine-

ria.
•Manteniment dels edificis i dels espais públics 

municipals.
•Manteniment dels equipaments esportius.
•Mobiliari urbà i enllumenat públic.
•Suport a les festes.
•Colònies controlades de gats.
•Cementiri i serveis funeraris.
•Gestió de la nau de Ca l’Agut.
•Prevenció i extinció d’incendis.
•Agrupació de Defensa Forestal (ADF).

REGIDORIA DE CULTURA I VIA PÚBLICA
MIQUEL SOLIVA I PALÀ

JOVENTUT
•Polítiques de joventut.
•Gestió del Casal de Joves.
•Suport i cooperació a la Festa Major.

ESPORTS
•Polítiques esportives.

•Esport escolar.
•Camp Municipal de Futbol, Pavelló Municipal 

d’Esports, Piscina Municipal i pistes de pàdel.
•Ús dels equipaments esportius municipals.
•Estudi de necessitats d’equipaments espor-

tius.

REGIDORIA DE JOVENTUT I ESPORTS
MONTSERRAT ALBACETE I BURGUEÑO

COMPETÈNCIES DELS REGIDORS I REGIDORES DEL NOU GOVERN MUNICIPAL

SEGURETAT CIUTADANA
•Policia Local.
•Protecció Civil.
•Mobilitat i senyalització de vies públiques.
•Potestat sancionadora per infraccions en ma-

tèria de trànsit, d’ordenances municipals i en 
tinença d’animals domèstics.

BENESTAR SOCIAL I SOLIDARITAT
•Disseny i seguiment de les polítiques socials.
•Infància, adolescència i gent gran (Consells 

dels Infants i de la Gent Gran.
•Immigració, pla d’acollida i integració 

d’immigrants.
•Polítiques d’igualtat.
•Solidaritat i cooperació.

SANITAT
•Actuacions de salut pública (menjadors 

col·lectius, consum i defensa dels consumi-
dors).

•Informació al consumidor.

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA, BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SOLIDARITAT
OLGA TENA I MARTÍN

El decret de delegació de competències de l’Alcaldia als regidors i regidores d’àrea va ser signat el passat 27 de juny. En el ple municipal extraordinari ce-
lebrat el 2 de juliol, el primer d’aquest nou mandat, es va donar compte d’aquest i altres decrets sobre els nomenaments de tinents d’alcalde i constitució 
de la Junta de Govern Local. Més informació sobre els òrgans de govern de l’Ajuntament i els serveis municipals: http://www.suria.cat/1-ajuntament.
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L’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament ha fet cessió de di-
ferents autocompostadors als 
hortolans de la vila que ho han 
sol·licitat per tal d’afavorir l’ús 
d’adobs naturals com a alternati-
va als productes químics. Aques-
ta iniciativa compta amb el su-
port de la Comunitat de Regants 
i la Mancomunitat Intermunicipal 
del Cardener. D’altra banda, en 
els darrers mesos han estat instal-
lades papereres de recollida selec-
tiva en els centres escolars i també 
nous contenidors de residus de 
poda vegetal a l’entorn del Pla de 
les Hortes.

L’Ajuntament cedeix 
autocompostadors a 
hortolans de la vila

Absolució dels càrrecs electes i caps tècnics 
que van ser jutjats a l’Audiència de Barcelona
L’Audiència Provincial de Bar-
celona va dictar el passat mes de 
juny l’absolució dels càrrecs elec-
tes i els responsables tècnics de 
l’Ajuntament que van ser jutjats 
arran d’una denúncia presentada 
a finals de 2012 en relacio amb la 
tramitació administrativa de les 
obres de l’accés provisional a la 
rampa de la mina de Cabanasses.

En la sentència es justifica l’ab-
solució per la falta d’evidències 
que justifiquin una sanció penal. 
D’aquesta manera, l’Audiència va 
desestimar les acusacions del mi-
nisteri fiscal i de l’acusació popu-
lar. El novembre de 2013, el jutjat 
d’instrucció número 2 de Man-
resa ja havia acordat el sobreseï-
ment provisional de la denúncia.

El ple municipal ordinari del passat 
26 de setembre va aprovar per 10 
vots a favor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 
3 vots en contra (ERC) el Pla Econò-
mic Financer de l’Ajuntament per 
al període 2019-20. L’objectiu bàsic 
d’aquest document, elaborat pels 
serveis tècnics de la Diputació de 
Barcelona, és garantir la solvència 
econòmica, el superàvit estructural 
i la viabilitat pressupostària de la 
institució municipal.
La seva elaboració va ser instada per 
l’Ajuntament en constatar que la li-
quidació del pressupost municipal 
de l’exercici 2018, l’últim del darrer 
mandat, no complia l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària i de la regla 
de la despesa, que és d’obligat com-
pliment per a les administracions 
locals, juntament amb l’objectiu de 
deute, que sí es compleix. 
En aquests casos, la legislació vigent 
obliga els ajuntaments a aplicar un 
Pla Econòmic Financer fins a la re-
cuperació de l’estabilitat pressupos-
tària i la sostenibilitat financera.

Inversions limitades. El Pla 
Econòmic Financer no afectarà el 
finançament dels serveis bàsics de 

l’Ajuntament, però obliga a aplicar 
un control rigorós de la despesa i a 
reduir a prop de la meitat la quan-
titat prevista destinada a inversions 
per als darrers mesos de 2019 i per a 
tot l’any 2020.
Per aquest motiu, l’aplicació del Pla 
Econòmic Financer limitarà la ca-
pacitat inversora de l’Ajuntament 
durant aquest període a actuacions 
imprescindibles i projectes que ob-
tinguin subvencions exteriors que 
facin possible la seva realització.
Abans de la convocatòria del ple, 
aquesta situació ja havia estat plan-
tejada als membres dels grups mu-
nicipals en Comissió Informativa, i 
també als responsables de les asso-
ciacions de veïns de la vila per les 
conseqüències que pugui tenir per a 
la propera edició dels pressupostos 
participatius dels barris.
Tot i l’aplicació del Pla Econòmic 
Financer, el govern municipal se-
guirà treballant en la planificació de 
projectes i millores que es puguin 
desenvolupar a partir de l’any 2021, 
quan s’hagi recuperat l’estabilitat 
pressupostària de l’Ajuntament, 
d’acord amb els paràmetres de la 
legislació vigent.

Autocompostador en un hort de Súria

Nova edició de la 
campanya comercials 
dels Barris Antics

El ple municipal aprova per majoria  
el Pla Econòmic Financer de 2019-20

Sis establiments i serveis dels 
barris del Poble Vell i Sant Jaume 
han participat enguany en la cam-
panya comercial ‘Barris Antics, 
compra i guanya’, que es va de-
senvolupar durant el mes de juny. 
A Súria, el sorteig va tenir lloc el 
10 de juliol en el marc dels actes 
de la Festa Major. El passat 30 de 
novembre, guanyadors d’arreu de 
Catalunya van visitar la vila.

MESURES PER GARANTIR LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT
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INTEGRACIÓ I DIVERSITAT EN LES CELEBRACIONS FESTIVES

La Fira Medieval d’Oficis ofereix més actes de 
carrer i incorpora l’espai del Clos del Castell
Milers de persones van visitar el Po-
ble Vell durant la 18a Fira Medieval 
d’Oficis, que va tenir lloc els dies 9 i 
10 de novembre. Dues de les nove-
tats destacades d’aquesta edició han 
estat la incorporació del nou espai 
firal del Clos del Castell i l’incre-
ment del nombre d’actuacions a les 
places i carrers del Poble Vell i a les 
tavernes medievals.
En l’acte inaugural, l’al-
calde Albert Coberó i la 
regidora d’Ensenyament, 
Turisme, Participació i Fes-
tes, Alba Santamaria, van 
parlar sobre la implicació 
de persones i entitats de la 
vila com una de les claus de 
l’èxit del certamen.
Enguany van ser habilita-
des més zones d’estaciona-
ment de vehicles i va ser 

reforçada la informació per als visi-
tants. D’altra banda, el guanyador 
del concurs fotogràfic de la Fira va 
ser el surienc Francisco Arrieta.
El passat mes de juliol, la Festa 
Major va registrar un alt nivell de 
participació, amb actes lúdics, tra-
dicionals i esportius per a totes les 
edats. El castell de focs, les Tocades, 
els Kampionats Esportius Nocturns 

(KEN), el súper-tobogan, el Ràpid 
Tram de Motos i la caminada noc-
turna van ser algunes de les activi-
tats amb més participació.
Entre les novetats d’enguany hi va 
haver un acte i una cercavila de nit. 
També va funcionar un Punt Lila 
d’informació sobre oci no masclista, 
per iniciativa del Punt d’Informació 
Juvenil (PIJ) i del Casal de Joves.

En els darrers mesos s’han 
fet altres festes destaca-
des, com la Nit de Sant 
Joan i l’Onze de Setembre. 
Aquestes celebracions van 
estar centrades, respecti-
vament, en l’arribada de la 
Flama del Canigó i la hissa-
da de la senyera a la Torre. 
Durant la Diada, també es 
va fer la 20a Diada de Pun-
taires de Súria.Cant d’Els Segadors al turó de la Torre durant la Diada

Milers de visitants van viure la Fira Medieval d’Oficis, que va tornar a aplegar persones i entitats de la vila al Poble Vell
Els Kampionats Esportius Nocturns (KEN) i la jornada castellera van ser dues de les activitats destacades de la Festa Major (esquerra)
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Els treballs per 
a l’actualització 
de l’actual Pla 
de Mobilitat 
de Súria s’han 
iniciat amb la 
recollida de da-
des a través de 
càmeres que 
van ser instal-
lades temporal-
ment a diversos 
punts del nucli 
urbà. L’objectiu 
d’aquesta revi-
sió és actualitzar 
el contingut del 
Pla de Mobilitat per adaptar-lo a les 
necessitats actuals de la vila.
La revisió del Pla de Mobilitat va ser 
sol·licitada l’any passat per l’Ajun-
tament de Súria i compta amb el su-
port de la Diputació de Barcelona. 

Els treballs són 
a càrrec de l’em-
presa consulto-
ra VAIC Mobi-
lity (Sant Cugat 
del Vallès).
L’actualització 
del Pla de Mo-
bilitat ajudarà 
a planificar una 
mobilitat sos-
tenible a curt 
i mitjà termini 
en àmbits com 
la circulació de 
vehicles i via-
nants, les zones 

d’aparcament, etcètera.
L’actual Pla de Mobilitat de Súria va 
ser aprovat el juny de 2001. La con-
tractació de l’esmentada empresa ha 
anat a càrrec de la Diputació, amb el 
cofinançament de l’Ajuntament.

PLANIFICACIÓ DE LA MILLORA DE L’ENTORN PÚBLIC

El termini de sol·licitud d’ajuts 
per a arranjaments en domicilis 
de persones grans vulnerables va 
acabar el passat 21 d’octubre. Es 
tracta d’una convocatòria anual 
que és gestionada per l’àrea de 
Benestar Social, acollint-se a un 
programa de la Diputació.

Ajuts per a arranjaments 
de les llars de persones 
grans vulnerables

El curs es va iniciar a Súria amb 
959 alumnes de preescolar, pri-
mària i secundària. La Brigada 
Municipal va portar a terme ar-
ranjaments a les escoles al llarg de 
l’estiu. A més, la Policia Local fa el 
desplegament habitual a les hores 
d’entrada i sortida a les classes.

El curs escolar s’inicia 
amb 959 alumnes       
als centres de la vila

Comencen els treballs per actualitzar 
l’actual Pla de Mobilitat de Súria

Reunió amb veïns afectats per les obres que 
es desenvolupen al pla del Rieral del Tordell
L’alcalde Albert Coberó, el regi-
dor d’Urbanisme, Miquel Ángel 
Montañá, el regidor de Medi Am-
bient, Pere Requena, i la secretà-
ria municipal es van reunir el 8 
d’agost amb sis veïns de la zona 
del Tordell que havien plantejat 
la problemàtica de les molèsties 
pel trànsit de camions i movi-
ments de terra al pla del Rieral del 
Tordell. Aquest terreny és de pro-
pietat privada i pot mantenir-s’hi 
l’ús privatiu d’aparcament, com-
patible amb usos puntuals també 
d’aparcament i actes extraordina-
ris per festes locals.
L’Ajuntament ha exigit a l’empre-
sa ICL que mantingui aquest ter-

reny en condicions de seguretat 
i salubritat. Per part de l’Ajunta-
ment es vetlla per les mesures de 
contenció del trànsit, respecte a la 
senyalització i elements urbans, 
i control de la seguretat. També 
s’hi va expressar el compromís a 
informar els veïns i els seus repre-
sentants legals sobre l’evolució 
dels temes plantejats.
El govern municipal reitera la 
seva voluntat d’escoltar les per-
sones afectades per aquest i al-
tres problemes per tal d’intentar 
resoldre’ls dins del que permeten 
les competències municipals i 
l’obligat compliment de la nor-
mativa vigent.

Càmera instal·lada al centre urbà

El dilluns 20 de gener (Sant Sebas-
tià) i el dilluns 13 de juliol (Dilluns 
de Festa Major) seran les dues fes-
tes locals per a l’any 2020, segons 
es va aprovar en ple municipal. 
D’altra banda, els festius comer-
cials locals seran els diumenges 8 
de novembre i 27 de desembre.

El dilluns 20 de gener i 
13 de juliol seran les 
festes locals del 2020

Una concentració va tenir lloc al 
davant de la Casa de la Vila el 
passat 24 d’octubre com a mostra 
de solidaritat amb les víctimes i 
els municipis afectats pels greus 
aiguats patits a diferents comar-
ques catalanes.

Concentració solidària 
per les víctimes dels 
aiguats de l’octubre
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ACTUACIONS PER A LA VIDA QUOTIDIANA DE LES PERSONES

L’Ajuntament ha impulsat la rea-
lització d’obres de millora als pas-
sos de vianants de diferents bar-
ris, així com la renovació general 
de les baranes a la plaça del Grup 
Sant Sebastià, al barri de Salipota. 
Aquestes actuacions han estat pro-
mogudes des de l’àrea d’Urbanisme 
de l’Ajuntament.
Amb la renovació de les baranes es 
volia resoldre el problema del de-
teriorament progressiu d’aquests 
elements. L’obra també ha inclòs  

la millora de les deficiències exis-
tents en la pavimentació de la pla-
ça d’aquest espai públic. El preu 
d’adjudicació de les obres va ser de 
136.119,40 euros, IVA inclòs. Aques-
ta quantitat ha estat finançada amb 
el pla Xarxa de la Diputació.
Pel que fa a la millora dels passos 
de vianants, l’objectiu principal ha 
estat facilitar l’accessibilitat. Els pas-
sos afectats es troben a l’entorn de la 
Casa de la Vila i als barris de Salipo-
ta i Poble Vell.

Plafons del Consell dels Infants

El Consell Municipal dels Infants va instal·lar dos 
plafons a la Biblioteca Pública sobre el treball que 
aquest organisme de participació va realitzar al 
llarg del darrer curs escolar, i que va estar centrat 
en la problemàtica de les persones refugiades. 

Torna la Setmana de la Mobilitat

El 5 d’octubre va acabar la Setmana de la Mobi-
litat amb una pedalada que va comptar amb la 
col·laboració de la Unió Ciclista Mig-Món. Du-
rant la Setmana, la Policia Local va oferir xerra-
des formatives i va estrenar un parc de trànsit.

La Piscina Municipal va obrir de 
forma gratuïta entre els dies 28 de 
juny i 1 de juliol per mitigar l’im-
pacte de la forta onada de calor 
que es va patir durant aquells dies. 
Aquesta mesura, inèdita i excepci-
onal, va ser anunciada mitjançan 
un avís public que es va difondre 
pel web municipal i les xarxes so-
cials. També se’n van posar cartells 
pels carrers de la vila.

La Piscina Municipal va 
obrir de forma gratuïta 
per una onada de calor

L’Arxiu Municipal ha finalitzat 
l’ordenació, classificació i inventari 
del fons Josep Graells i Circuns, la 
donació del qual va tenir lloc l’any 
2015 per part dels hereus d’aquest 
exregidor i activista cultural molt 
vinculat al Poble Vell. L’inventa-
ri ha estat realitzat en el marc del 
Programa de Manteniment de la 
Xarxa d’Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona.

Finalitza l’inventari 
del fons documental 
Josep Graells i Circuns

Obres de millora a diferents passos 
de vianants i al Grup Sant Sebastià

L’actuació al Grup Sant Sebastià ha permès renovar la plaça i les baranes
Les obres van rebre una subvenció del Pla Xarxa de la Diputació de Barcelona
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UN NOU ESPAI AL NUCLI URBÀ PER A USOS D’INTERÈS SOCIAL 

L’Ajuntament valorarà diferents alternatives 
per a la millora de la recollida selectiva
L’Ajuntament valorarà diferents 
alternatives per millorar el siste-
ma de recollida selectiva a partir 
de criteris d’eficiència, cost eco-
nòmic i consens social. En aquest 
procés es tindrà en compte l’opi-
nió del Consell Municipal de 
Medi Ambient i de les entitats ve-
ïnals, comercials i econòmiques.
El sistema de recollida porta a 

porta serà una de les opcions que 
s’hi valorin, però no serà l’única. 
Mentre es fa aquest procés de 
valoració, l’Ajuntament seguirà 
vetllant pel bon funcionament 
de l’actual sistema i per resoldre 
els problemes existents. Aquesta 
voluntat de consens s’estendrà a 
altres aspectes relacionats amb el 
medi ambient i la neteja urbana.

El ple municipal del passat mes de 
novembre va aprovar per unanimi-
tat un dictamen de bonificació de 
l’impost sobre béns immobles (IBI) 
amb la propietat de la nau i el so-
lar de l’antiga firma comercial Spai 
Recover, arran d’un conveni de ces-
sió temporal que permetrà utilitzar 
aquest espai per a activitats socials i 
estacionament de vehicles.
L’esmentada finca és ubicada a l’en-
trada sud del nucli urbà, a tocar de 
la cruïlla entre la carretera de Man-

resa i la carretera de Balsareny. En 
el dictamen aprovat pel ple muni-
cipal també es declara l’immoble 
cedit “d’especial interès i utilitat 
municipal”.
Abans del seu pas pel ple munici-
pal, la Junta de Govern Local havia 
aprovat a començaments d’octubre 
l’esmentat conveni de cessió d’us 
temporal, després de les converses 
mantingudes entre el govern mu-
nicipal i la propietat d’aquest espai 
amb aquest objectiu.

L’antic Spai Recover acollirà activitats 
socials i una àrea d’estacionament

Vista exterior de l’antic Spai Recover, a l’entrada sud del centre urbà de la vila
La propietat ha signat un conveni de cessió temporal de les instal·lacions amb l’Ajuntament

Uns 150 alumnes van participar 
en la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus. L’objectiu era 
estendre la sensibilització sobre 
la necessitat de reduir la genera-
ció de residus, a través de jocs. 
La Setmana va ser organitzada 
per l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament, amb el suport de la 
Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener i les escoles.

Participació escolar en 
la Setmana Europea de 
la Prevenció de Residus  

L’Escola Municipal de Música i 
l’AMPA del centre han portat a 
terme la sisena edició del Taller 
de Música per a Nadons, adreçat 
a infants de 0 a 3 anys. Aquesta 
activitat va comptar amb el suport 
de l’Ajuntament i de la Diputació 
de Barcelona. 

L’Escola Municipal de 
Música celebra un nou 
Taller per a Nadons

Activitat de la Setmana

L’emissora municipal Ràdio Súria 
ha començat a emetre el programa 
de sensibilització mediambiental 
‘Climàtics’, realitzat per alumnes 
de l’Escola Francesc Macià. L’es-
pai s’emetrà durant tot aquest 
curs escolar, amb una periodicitat 
mensual.

Ràdio Súria emet el 
programa ‘Climàtics’ de 
l’Escola Francesc Macià
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Prop d’una trentena de persones 
va participar en la darrera sessió 
plenària del Consell Municipal de 
Medi Ambient, durant la qual es 
van exposar els projectes d’aquest 
òrgan consultiu i de participació. 
Totes les persones interessades en 
assistir a les properes reunions i ac-
tivitats del Consell ho poden comu-
nicar enviant un missatge a través 
del web municipal (www.suria.cat/
missatge).
La reunió va tenir lloc al saló de ses-
sions de la Casa de la Vila, amb la 
presència de l’alcalde Albert Coberó 
i del regidor de Medi Ambient i Pro-
moció Econòmica, Pere Requena. 
S’hi van exposar la situació actual i 
les propostes d’actuació en les qua-
tre comissions del Consell (Energia, 
Escoles Verdes, Aigua i Medi Natu-
ral, i Residus i Neteja Viària).
Les principals propostes d’actuació 
plantejades per a les quatre comissi-
ons del Consell Municipal de Medi 
Ambient són les següents:
▶ Aigua i Medi natural. Planificar 
futures actuacions a la llera del riu 

Cardener i rieres afluents, d’acord 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), i debatre el model de gestió 
de l’aigua a la vila.
▶ Energia. Plantejar la viabilitat 
d’utilitzar energies renovables en 
els equipaments municipals i els 
centres escolars.
▶ Escoles Verdes. Entrar a formar 
part de la Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat i incloure més centres 
escolars en les activitats del progra-
ma Escoles Verdes.
▶ Residus i Via Pública. Redactar 
una diagnosi d’alternatives per a la 
recollida de residus, estudiar la vi-
abilitat d’una planta de tractament 
i valorització de residus, i fomentar 
l’autocompostatge entre els horto-
lans, les masies i els nuclis aïllats 
del municipi.
Entre les persones assistents a la ses-
sió plenària del Consell es trobaven 
representants d’una quinzena d’en-
titats de la vila. Durant la reunió hi 
va haver nombroses intervencions 
sobre projectes i temes d’actualitat 
mediambiental.

Presentació de les noves propostes per 
al Consell Municipal de Medi Ambient

La reunió plenària del Consell es va fer al saló de sessions de la Casa de la Vila
L’alcalde Albert Coberó i el regidor de Medi Ambient, Pere Requena, van parlar als assistents

L’Ajuntament mantindrà sense 
canvis, un any més, els tipus de 
l’impost sobre béns immobles 
(IBI) de finques urbanes, la taxa 
sobre vehicles i la taxa d’escom-
braries, segons el dictamen de 
modificació de les ordenances 
fiscals per a l’any 2020, que va ser 
aprovat en el ple municipal del 
passat octubre per 9 vots a favor 
(PSC, GIIS i aiS), 3 abstencions 
(ERC) i un vot en contra (JxS).
Una de les novetats és l’equipara-
ció dels tipus de gravamen dels 
béns rústics i urbans, que queda 
fixat en el 0,774%. Es tracta d’un 
tipus que queda un 5% per sota 
dels coeficients corresponents a 
l’any 2017. D’aquesta manera es 
tornen a igualar els tipus de gra-
vamen de l’IBI de béns urbans i de 
finques rústiques, tal com s’havia 
fet a Súria fins l’any 2018 i seguint 
una pràctica habitual a molts mu-
nicipis de la comarca.
Els coeficients de situació de l’im-
post d’activitats econòmiques 
(IAE) s’incrementen un 15%, però 
es mantenen per sota de la mitja-
na de municipis semblants. Tam-
bé es preveu una tarifa reduïda de 
0,00 euros per la instal·lació de pa-
rades sobre activitats d’interès ge-
neral o local, projectes benèfics o 
de cooperació i solidaritat impul-
sats per escoles, entitats i associa-
cions sense afany de lucre, prèvia 
autorització i declaració d’interès 
general o local.
Aquesta modificació d’ordenan-
ces vol assegurar una distribució 
equitativa, homogeneïtzada i pro-
porcional de la fiscalitat, i garantir 
el manteniment dels serveis i des-
peses ordinàries de l’Ajuntament.

L’Ajuntament mantindrà 
sense canvis l’IBI urbà 
i les taxes de vehicles i 
escombraries del 2020

ESTRATÈGIES DE MILLORA DE L’ENTORN DES DE LA PARTICIPACIÓ
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ACTES DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA UN PROBLEMA QUE AFECTA TOTHOM

La nau de Ca l’Agut va acollir els 
actes centrals de la Setmana con-
tra la violència de gènere, amb la 
lectura d’un manifest, una encesa 
d’espelmes, actuacions musicals, 
una xerrada, carpes temàtiques i 
diversos tallers. Aquest nou format 
va comptar amb la participació de 
diferents col·lectius.
La lectura del manifest va anar a 
càrrec d’alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Formació d’Adults. Des-
prés de la lectura del manifest, l’Es-

cola Municipal de Música va oferir 
una actuació musical. Les carpes 
temàtiques eren a càrrec del Punt 
d’Informació Juvenil (PIJ) del Ca-
sal de Joves i dels col·lectius Sense 
Dones no hi ha Revolució, El Punt 
Lila i Súria Lluita. Les activitats es 
van cloure amb un concert del grup 
surienc Song Dealers.
Altres activitats de la Setmana con-
tra la violència de gènere va ser una 
visita a Girona i una exposició a la 
Biblioteca Pública.

El benestar, el lleure i la defensa 
dels drets de les persones grans van 
ser els eixos principals de la darre-
ra edició de la Setmana de la Gent 
Gran, que es va cloure amb un es-
pectacle teatral a la sala d’actes de la 
Residència Bell Repòs. El programa 
de la Setmana també va incloure un 
taller de jocs motrius, una xerrada 
sobre els canvis socials i una altra 
xerrada sobre envelliment actiu, a 
L’Esplai de la Gent Gran.

Les obres per a l’eixamplament 
del tram inferior del carrer Sant 
Sebastià es van iniciar el passat 
mes d’octubre al barri de Sant 
Jaume. L’objectiu d’aquesta actu-
ació és construir l’estructura per 
eixamplar el tram inferior del car-
rer Sant Sebastià, i que també aco-
llirà el futur equipament de l’illa 
de Sant Jaume. Aquestes obres 
han estat impulsades per l’àrea 
d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Obres per eixamplar 
el tram inferior del 
carrer Sant Sebastià

L’Ajuntament ha impulsat obres 
de reparació a la coberta del Cas-
tell per resoldre el problema dels 
degoters que patia aquest emble-
màtic edifici del Poble Vell. Les 
obres es van iniciar l’octubre i 
consisteixen en la impermeabilit-
zació de la coberta i la substitució 
de plaques i d’un vidre trencat a 
la lluerna. Els degoters represen-
taven un risc per a alguns ele-
ments interiors del Castell.

Reparació de la coberta 
del Castell per acabar 
amb els degoters

Acte de la Setmana, a L’Esplai

Nova edició de la Setmana de la Gent Gran
La carretera de Sant Salvador, al 
Poble Vell, va ser tallada al trànsit 
el passat 4 de novembre, entre el 
carrer Campanar i Cal Torrenter, 
per tal de portar a terme tasques 
de neteja del talús existent en 
aquest tram. L’objectiu principal 
d’aquesta actuació era fer caure 
de forma controlada un roc ines-
table de grans dimensions que ha-
via estat detectat molt recentment 
i que amenaçava de caure.

Tall a la carretera de 
Sant Salvador per fer 
caure un roc del talús

La Setmana contra la violència de 
gènere estrena un nou format d’actes

Acte central de la Setmana contra la violència de gènere, a la Nau de Ca l’Agut
Diferents col·lectius i serveis municipals van participar en el desenvolupament del programa
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RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC AMB IMPLICACIÓ DELS JOVES

L’experiència de la Campanya d’Ex-
cavacions Arqueològiques de Súria 
va centrar la darrera sessió de la 
Tribuna d’Arqueologia del departa-
ment de Cultura de la Generalitat, 
celebrada a Barcelona. L’acte va ser-
vir per destacar l’interès d’aquesta 
iniciativa pel potencial del jaciment 
medieval de les Guixeres i per ha-
ver fet partícips de la recuperació 
del patrimoni a joves estudiants de 
la vila i altres persones interessades.
La Campanya d’Excavacions Ar-
queològiques és una iniciativa de 
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, 
amb la participació de l’Institut 
Mig-Món i diferents entitats, la col-
laboració de 
la família 
propietària 
dels terrenys 
i el suport 
del Servei 
d’Arqueolo-
gia i Paleon-
tologia de la 
Generalitat.
L’objectiu de 

l’acte de la Tribuna d’Arqueologia 
de la Generalitat era donar a conèi-
xer els resultats de les quinze edici-
ons de la Campanya, especialment 
de les intervencions que s’han por-
tat a terme a l’Espai Patrimonial de 
les Guixeres. També es va fer refe-
rència a les primeres edicions de la 
Campanya, que van estar centrades 
en Cal Banyes i el Mas Garrigosa, a 
la zona del Samuntà.
La Campanya d’Excavacions Ar-
queològiques va arribar enguany a 
la seva quinzena edició, amb la par-
ticipació de prop d’una trentena de 
persones, entre alumnes de l’Insti-
tut Mig-Món i persones adultes in-

teressa-
des en 
la recu-
peració 
i la pre-
servació 
de la 
n o s t r a 
riquesa 
p a t r i -
monial.

La Xarxa d’Arxius Municipals de 
la Diputació de Barcelona ha lliu-
rat a l’Ajuntament prop de 46.000 
documents digitalitzats de l’Arxiu 
Municipal per tal de facilitar-ne la 
consulta i preservar els originals 
en paper. Els documents digita-
litzats inclouen actes del ple, pa-
drons municipals i nombrosa do-
cumentació compresa entre finals 
del segle XIX i principis del XXI. 

L’Ajuntament rep prop 
de 46.000 documents 
digitalitzats de l’Arxiu

El saló de sessions de la Casa de 
la Vila va acollir divendres 29 de 
novembre l’acte d’obertura de la 
Festa de Santa Bàrbara, patrona de 
la Mineria. L’acte va servir com a 
presentació del projecte de recu-
peració de la memòria de l’antic 
cable miner entre Cardona i Súria.

La Casa de la Vila acull 
l’acte d’obertura de la 
Festa de Santa Bàrbara

La Tribuna d’Arqueologia elogia les 
excavacions a l’Espai de les Guixeres

Conferència sobre la Campanya d’Excavacions Arqueològiques a les Guixeres
L’arqueòloga Cristina Belmonte va parlar de les principals troballes dels darrers anys

Participants en la darrera edició de la Campanya

L’alcalde rep els documents

Més d’una quarantena d’alumnes 
de les escoles de Súria participen 
en la segona edició del Club dels 
Friki-Books, dins de les activitats 
del programa Súria Municipi Lec-
tor. L’inici d’aquesta iniciativa de 
promoció de la lectura va tenir lloc 
a la Biblioteca Pública.

La segona edició del 
Club dels Friki-Books 
s’inicia a la Biblioteca
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

GIIS a prop teu, ara des del govern

Any nou, canvis a ERC-Súria

Treballant per a tothom
Fa tot just sis mesos que ha començat 
la nova legislatura. Una nova etapa en 
la que el PSC ha tornat a recuperar l’al-
caldia i s’ha format una coalició amb el 
GIIS, amb un sol objectiu: millorar la 
qualitat de vida de totes les surienques 
i els suriencs.
Per tot això, tot i la dura llosa d’un 
Pla Econòmic i Financer que ens limi-
ta molt les inversions per aquest 2019 
i 2020, hem dut a terme diverses acci-
ons encaminades a tenir un poble més 
atractiu, accessible i pràctic per a tot-
hom.

Hem dut a terme millores en la supres-
sió de barreres arquitectòniques als 
carrers; hem treballat per tal de millo-
rar parcs i carrers als diferents barris; 
s’estan duent a terme les obres al C/
Sant Sebastià, que han d’impulsar el 
barri; i seguim treballant per tal de de-
mostrar que Súria pot tornar a fer goig.
Amb l’objectiu de millorar també l’en-
trada del municipi i el parc d’aparca-
ments al nucli urbà, hem aconseguit 
la cessió gratuïta de la Nau de l’antic 
“Spai Recover”, que permetrà sane-
jar l’entrada de Súria i augmentar de 

manera significativa l’oferta de places 
d’aparcament.
I tot això sense deixar de treballar en 
els projectes de futur que han de per-
metre a Súria fer un salt qualitatiu 
aquesta legislatura.
La nostra prioritat són les persones, i 
us garantim que ens hi continuarem 
deixant la pell per fer de Súria el poble 
que totes i tots ens mereixem.
Desitgem que passeu unes felices fes-
tes i gaudiu d’una bona entrada d’any 
2020!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Contribuir al progrés polític, social i 
econòmic del nostre poble i dels seus 
habitants és la nostra raó de ser. Per po-
der assolir els nostres objectius, vàrem 
prendre la decisió d’entrar a formar 
part de l’equip de govern amb aquella 
formació política on fos possible con-
sensuar les línies bàsiques del nostre 
programa, sense línies vermelles i sen-
se renunciar a la nostra essència. Això 
ha estat possible.
Som plenament conscients que aplicar 
un programa electoral, on totes les for-
macions polítiques sense excepció es-

tableixen uns objectius i propòsits de 
màxims, no estarà lliure de dificultats. 
Però la voluntat i la capacitat segur que 
faran possible optimitzar els resultats 
de la gestió de l’equip de govern, mal-
grat la situació econòmica i pressupos-
tària heretada.
La composició del GIIS i dels seus 
votants és molt diversa i plural. Sens 
dubte, és un model de convivència, on 
tothom es mou per aportar idees per 
millorar el poble i la vida de les perso-
nes que hi conviuen. Sempre hem po-
tenciat la participació ciutadana com 

a via imprescindible per la consecució 
de les finalitats expressades, fugint de 
populismes socials, econòmics, polítics 
i identitaris.
Volem aprofitar aquestes línies per de-
sitjar-vos a tot@s i de tot cor, unes molt 
bones festes de Nadal i els millors de-
sitjos pel nou any.
Restem a la vostra disposició per qual-
sevol qüestió, opinió o idea que ens 
vulgueu fer arribar. Podeu contactar 
amb nosaltres a: grupindependentde-
suria@gmail.com

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Després dels sis primers mesos de 
legislatura l’equip de govern ha 
pres decisions importants per al 
municipi. L’increment dels sous 
de l’equip de govern ha augmentat 
entre un 30% i un 60%, i el reparti-
ment de les tinències d’alcaldia no 
segueix la paritat del nou consisto-
ri on actualment hi ha més dones 
que homes.
Una altra de les decisions preses 
ha estat la sortida de Súria de l’As-
sociació de Municipis per la Inde-

pendència, prioritzant així temes 
polítics supramunicipals davant 
de d’altres més locals. Esperem que 
els pressupostos s’aprovin amb 
responsabilitat i prioritzant acci-
ons necessàries i no pas, gastant 
38.000€ per al despatx de secretaria 
o tornant a comprar llums de Na-
dal per llocs on ja s’havien estrenat 
l’any passat. 
Hem iniciat la legislatura amb força 
i volem recalcar que la nostra tasca 
des de l’oposició serà constructiva, 
però no podem donar suport a de-

cisions que no segueixen els princi-
pis d’esquerres, independentistes i 
socialment justos. És per això que 
amb 6 mesos ja hem presentat 5 
mocions, totes aprovades. 
Ens fa molta il·lusió inaugurar 
properament el nou local del grup 
municipal, on vindran a presentar 
el llibre de Raül Romeva “Des del 
banc dels acusats” i us animem a 
seguir-nos a les xarxes socials per 
estar-ne informats. 
Bon Nadal i Bon Any 2020! 

GRUP MUNICIPAL D’ERC



15LA TORRE Desembre 2019

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

Ràdio Súria: 107.8 FM i web www.radiosuria.cat
Web: www.suria.cat
Twitter: twitter.com/AjdeSuria
YouTube: www.youtube.com/channel/UCXXCU67JSNBn4Cj8zKH2Wsw
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Compromesos

100 dies

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.

Estem acabant l’any i els primers set 
mesos d’aquesta nova legislatura que 
ha portat a l’alternativa independent 
per a Súria a formar part de l’oposició. 
Amb aquest nou paper, que ens toca 
desenvolupar, volem refermar el nos-
tre compromís amb els temes de país 
i amb tota la vida municipal, un com-
promís que passa per treballar fent una 
oposició constructiva que busca el mi-
llor per a les surienques i els suriencs.
En aquest sentit, recordar-vos que hem 
donat suport a diverses mocions com, 
per exemple,  la moció per l’absolució 
dels presos i preses polítiques i pel 

retorn dels exiliats; a la moció sobre 
l’emergència climàtica, proposant a 
l’equip de govern que es treballi, des 
de la comissió de medi ambient, per 
l’elaboració d’un pla d’acció local con-
tra el canvi climàtic. També hem ma-
nifestat el nostre rebuig a la sentència 
condemnatòria emesa pel Tribunal Su-
prem perquè suposa una regressió dels 
drets i les llibertats del poble català i el 
nostre compromís amb el dret a decidir 
com a solució al conflicte polític exis-
tent. I per acabar, com no pot ser d’altra 
manera, la nostra condemna contra la 
violència de gènere.

A nivell local, també hem estat treba-
llant per presentar propostes a l’equip 
de govern per millorar Súria; volem 
destacar les següents: arranjament i 
millora de les pistes de l’escorxador; 
adequació de la nau de cal Reguant per 
a l’ús de les entitats surienques; pro-
moció de lloguer assequible al Poble 
Vell, per intentar de reactivar el barri, 
i, finalment, començar a projectar la 
creació d’una àrea de caravanes per tal 
d’incentivar el turisme al nostre muni-
cipi.
Bon Nadal i feliç 2020 !

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

100 dies és el període que de 
gràcia que es dona als nous 
equips quan entren a governar. 
Durant aquests mesos inicials, 
l’equip de govern es posa al dia 
i pren unes decisions que seran 
en la línia que seguiran.
Hem vist com en moltes coses 
hi han posat molt bona volun-
tat, perquè en el fons, totes les 
persones que ens hi posem, és 

perquè tenim ganes de treba-
llar pel poble.
També és cert que en alguns as-
pectes han tirat pel dret, sense 
buscar ni el diàleg ni els con-
sensos que tant s’omplien la 
boca durant la campanya elec-
toral. Esperem que no sigui 
aquesta la seva línia política i 
que aquest any nou que ence-
tem ens porti diàleg, entesa i 

col·laboració.
Junts per Súria sempre estarà al 
costat de les persones i del po-
ble i no ens cansarem de bus-
car el consens per fer que Súria 
continuï creixent i sent un po-
ble amb gran qualitat de vida.
Molt bones festes a tothom i 
que el nou any estigui ple de 
felicitat, il·lusió i esperança.

GRUP MUNICIPAL DE JxS
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