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La crisi del coronavirus genera 
una gran resposta solidària
La pandèmia provoca un trasbals inèdit de la vida quotidiana 
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Ningú no es podia imaginar, en les 
primeres setmanes d’aquest any 
2020, que les nostres vides perso-
nals, els nostres hàbits de relació  
social i les bases de la nostra soci-
etat canviarien radicalment en tan 
poc temps. El coronavirus ha portat 
dolor i incertesa a Súria i a tot arreu, 
però també ha generat molta solida-
ritat cap a les persones afectades, les 
seves famílies, els professionals que 
han hagut de combatre la pandèmia 
en primera línia i les persones que 
han hagut de viure el llarg confina-
ment en la solitud o la precarietat 
física o econòmica.
Per a l’Ajuntament de Súria, l’esclat 
de la pandèmia ha plantejat el de-
safiament de donar resposta a una 
situació inèdita amb els mitjans li-
mitats de totes les 
administracions lo-
cals: impulsar i co-
ordinar accions de 
voluntariat, vetllar 
per la continuïtat 
dels serveis muni-
cipals, ajudar els 
sectors econòmics 
més perjudicats per 
l’aturada productiva 
i intentar detectar les 
situacions personals 
i humanes més pro-

blemàtiques. En definitiva, una si-
tuació nova en la història recent de 
la nostra vila, que cada any recorda 
l’impacte d’una epidèmia més llu-
nyana: el còlera de 1885, origen del 
Vot de Poble a Sant Sebastià.
L’aplicació de l’estat d’alarma va 
obligar a tancar equipaments i es-
pais públics, a suspendre l’atenció 
presencial a la Casa de la Vila  i a 
establir mesures excepcionals de 
desinfecció exterior i de control de 
les mesures de confinament. Una de 
les primeres mesures va ser la crea-

ció d’un grup de voluntariat que ha 
tingut un paper cabdal en aquests 
temps difícils, amb la confecció de 
milers de mascaretes i altres accions 
solidàries.
L’Ajuntament va realitzar nombro-
ses gestions davant les adminis-
tracions superiors per atendre les 
necessitats que s’han anat plante-
jant, amb una atenció molt especial 
als centres sanitaris i assistencials. 
També es van distribuir avisos per 
respectar les mesures de seguretat 
als comerços i els espais públics.

D’altra banda, l’Ajunta-
ment es va afegir al dol 
oficial per les víctimes 
del coronavirus i en so-
lidaritat amb els seus 
familiars, posant a mig 
pal les banderes de la 
façana de la Casa de la 
Vila en el període de dol 
més llarg de l’etapa de-
mocràtica.
L’esclat solidari s’ha fet 
palès a tots els barris 
de la vila i a les xarxes 

La pandèmia del 
coronavirus ha originat 
un trasbals inèdit de 
dimensions planetàries, 
que a Súria, com a tot 
arreu, ha portat dolor, 
incertesa i un gran 
sentiment de solidaritat

Súria viu amb dolor, incertesa i solidaritat 
el trasbals mundial provocat pel Covid-19

Símbol de la campanya ‘Tot anirà bé’, a la façana principal de la Casa de la Vila
L’Ajuntament va impulsar la participació de Súria en aquesta campanya d’àmbit europeu

Anunci publicat l’abril passat a la premsa comarcal
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Estimats suriencs i surienques, desitjo de tot cor 
que estigueu bé. 
Sou molts els que heu patit de primera mà les con-
seqüències d’aquesta crisi sanitària o social, que 
encara està lluny d’acabar. Han estat uns mesos 
durs en els que s’han posat en qüestió la nostra 
manera de viure i de relacionar-nos.  I tot just hem 
superat la primera etapa, però no podem baixar 
la guàrdia i hem d’estar preparats i treballar units 
com un sol poble 
Com sabeu, des de l’Ajuntament hem disposat tots 
els mitjans necessaris per tal d’intentar pal·liar els 
seus efectes adversos; i no hem estat sols:  hem tin-

gut col·laboració de persones cosidores, equip de 
voluntaris, i particulars i empreses que han volgut 
col·laborar i ajudar; i des d’aquí els vull donar les 
gràcies. La sensibilitat social ha de tornar a ser un 
dels pilars fonamentals de la nostra societat.
I és aquí on us vull manifestar que treballaré (i tre-
ballarem) de manera incansable per tal d’intentar 
garantir que superem aquesta etapa amb més ga-
ranties i més protecció social.
Desitjo i espero que passeu un bon estiu i una 
bona Festa Major.

ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria

L’esforç d’un poble

EDITORIAL

socials, amb múltiples iniciatives 
de suport veïnal i ciutadà, moltes 
d’elles espontànies, que han aportat 
un inestimable escalf humà en unes 
setmanes de confinament obligat.
L’agraïment ha estat un dels sen-
timents que ha trobat més vies 
d’expressió, tant individuals com 
col·lectives. L’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament i el Casal de Joves van 
impulsar l’elaboració d’un vídeo 
per agrair la implicació del jovent 
de la vila en la lluita contra els efec-

tes del coronavirus. El vídeo va ser 
publicat a Instagram i a YouTube.
El temps de confinament també ha 
comportat la suspensió dels tràmits 
administratius i la impossibilitat 
de realitzar totes les gestions ha-
bituals de les administracions pú-
bliques. En el cas de Súria, això ha 
endarrerit l’obertura de les Piscines 
Muncipals, que normalment es fa 
en la segona quinzena de juny, just 
al començament de l’estiu. També 
ha obligat a reduir els programes 

d’actes de la Festa Major i de la Nit 
de Sant Joan.
L’aixecament progressiu del confi-
nament ha plantejat una nova com-
plexitat, davant la necessitat d’asse-
gurar les mesures necessàries per 
evitar nous rebrots. La nova situa-
ció creada per la pandèmia, per a la 
qual encara no existeixen vacunes, 
exigeix de tothom una ferma cons-
cienciació i responsabilitat en bé de 
tothom, ja que, malauradament, el 
risc no ha desaparegut.

Parc infantil precintat al centre de la vila Imatge del vídeo d’agraïment al jovent pel seu compromis contra la pandèmia
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La Junta de Govern Local de l’Ajun-
tament va aprovar el passat 19 de 
març un pla de xoc amb diferents 
mesures per pal·liar els efectes de 
la crisi del coronavirus en els àm-
bits social i econòmic. L’aprovació 
d’aquest pla de xoc va ser ratificada 
per unanimitat pels grups polítics 
municipals (PSC, GIIS, ERC, aiS i 
JxS) en el ple ordinari que va tenir 
lloc el dijous 30 d’abril de forma te-
lemàtica.
Aquesta va ser la primera vegada 
que l’Ajuntament de Súria celebra-
va un ple telemàtic, a causa de la 
suspensió de les activitats presen-
cials per l’emergència sanitària del 
coronavirus. La sessió plenària es 
va poder seguir en directe pel canal 
de l’Ajuntament a la xarxa social 
YouTube.
Les mesures del pla de xoc afec-
taven pràcticament totes les àrees 
municipals, amb un finançament 
previst de fins a 60.000 euros. Entre 
d’altres mesures, el pla preveia acci-
ons de suport a les persones grans, 
les famílies desfavorides, els profes-
sionals autònoms i els establiments 

comercials més afectats per la crisi.
El pla també contemplava la posada 
en marxa d’una campanya de de-
sinfecció d’espais i zones públiques, 
la gratuïtat del bus urbà, la creació 
d’un grup de voluntariat per aten-
dre els col·lectius més vulnerables, 
una moratòria en les concessions 
municipals i la flexibilització del ca-
lendari fiscal d’enguany. 

Més autonomia financera. En 
la sessió ordinarìa del ple municipal 
també es va aprovar per unanimitat 
una moció per demanar la flexibi-
lització urgent de les regles fiscals 
que han de complir els ajuntaments, 
amb l’objectiu d’incrementar la ca-
pacitat pressupostària per fer front 
a les necessitats derivades de la crisi 
sanitària.
En la moció es reclama un augment 
de l’autonomia financera de les ad-
ministracions locals per donar res-
posta a aquestes urgències, ja que 
la normativa actual no té en compte 
les necessitats de despesa que es po-
den generar en situacions d’emer-
gència econòmica o social.

L’Ajuntament ha endarrerit les 
dates de cobrament de l’impost 
sobre béns immobles urbans (IBI) 
i ha ampliat el termini de paga-
ment voluntari de l’impost de 
vehicles per donar més marge de 
recuperació a les economies de fa-
mílies i empreses, davant la situa-
ció creada pel coronavirus. D’altra 
banda, entre el 14 de març i l’1 de 
juny van ser suspesos els termes i 
terminis administratius.

CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT INSTITUCIONAL I ADMINISTRATIVA

Les sessions del ple municipal 
s’han hagut d’adaptar a les mesu-
res de protecció contra la pandè-
mia. Els dies 30 d’abril i 27 de maig 
es van fer dues sessions telemàti-
ques que van ser retransmeses en 
directe pel canal de l’Ajuntament 
a YouTube. La represa de les ses-
sions presencials va tenir lloc el 
25 de juny, però amb l’aplicació 
de mesures de distanciament i re-
ducció de l’aforament de públic.

Les sessions del ple 
municipal s’adapten a 
les mesures de protecció

L’estat d’alarma va obligar a sus-
pendre l’atenció presencial a la 
Casa de la Vila fins a la fase 2 del 
desconfinament, una mesura sen-
se precedents en la història recent 
de la vila. Durant aquest temps, es 
van aplicar sistemes de teletreball 
i atenció telefònica i telemàtica. 
Posteriorment, la recuperació de 
l’atenció presencial ha comportat 
la implantació del sistema de cita 
prèvia i limitació d’aforament.

L’Ajuntament impulsa un pla de xoc 
per fer front als efectes de la crisi 

Suspensió de l’atenció 
presencial a la Casa de 
la Vila pel coronavirus

L’Ajuntament amplia 
les dates de cobrament 
d’alguns impostos 

Retransmissió del ple telemàtic que va tenir lloc el passat 27 de maig
La corporació municipal va ratificar el pla de xoc aprovat per la Junta de Govern Local
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ACCIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS I DEL VOLUNTARIAT

Persones voluntàries han confeccionat prop 
de 7.200 mascaretes per a adults i infants
Una de les primeres mesures im-
pulsades des de l’Ajuntament  per 
prevenir la propagació de la pandè-
mia va ser la creació d’un grup de 
voluntariat per confeccionar mas-
caretes amb material cedit per di-
ferents empreses. El treball realitzat 
per aquest col·lectiu ha estat deter-
minant per tal que aquest element 
de protecció hagi pogut arribar al 
major nombre possible de persones.
En total s’han fet prop de 7.200 mas-
caretes per a adults i per a infants, 
una xifra que supera el nombre de 
persones censades a la vila. Les mas-
caretes per a adults 
han estat distribuïdes 
de forma gratuïta a 
través dels comerços 
que han mantingut la 
seva activitat durant 
l’estat d’alarma. En el 
cas de les mascaretes 
per a infants, van ser 
portades fins als pro-
pis domicilis per per-
sones voluntàries.
El material de confec-
ció de les mascaretes 
va ser cedit per les 

empreses Caymon i Dibeni (Súria), 
Cristal Textile Ribbons (Sallent) i 
Robin Hat (Rubí). També es van 
rebre donacions de material pro-
cedent de la comunitat xinesa del 
Bages.
La Brigada Municipal d’Obres i 
Serveis s’ha encarregat de portar 
aquest material cedit fins als domi-
cilis de les persones voluntàries, i 
també ha recollit les mascaretes ja 
confeccionades. La distribució de 
les mascaretes fins als establiments 
comercials ha anat a càrrec de la Po-
licia Local.

La Brigada ha dedicat una part 
molt important de la seva activitat 
a la desinfecció de la via pública i a 
tasques de suport a les àrees muni-
cipals de Benestar Social i Ensenya-
ment en àmbits com la distribució 
personal de fulls informatius a per-
sones que viuen soles i distribució 
de material escolar i targetes mone-
der d’ajuts de menjador.
Des de l’inici de la vigència de l’es-
tat d’alarma fins a començaments 
de maig, la Policia Local va aten-
dre 1.346 trucades telefòniques i va 
procedir a identificar 348 persones i 

178 vehicles. Tam-
bé va realitzar 33 
denúncies rela-
cionades amb la 
vulneració de les 
mesures de con-
finament, a més 
d’una cinquante-
na d’intervenci-
ons d’auxili a les 
persones i altres 
31 accions de su-
port als serveis 
mèdics, entre d’al-
tres actuacions.Mascaretes i material de confecció utilitzat pel grup de voluntariat

La Policia Local i la Brigada Municipal d’Obres i Serveis han estat en primera línia durant tota la fase de confinament
Tots els serveis municipals han hagut d’adaptar les seves actuacions a les necessitats derivades de la situació provocada per la pandèmia



6LA TORRE Juliol 2020

LA VIDA CULTURAL I SOCIAL S’ADAPTA A LES CIRCUMSTÀNCIES

L’Ajuntament va fer una crida 
pública durant el temps de con-
finament per evitar la difusió de 
rumors o informacions incertes i 
no contrastades oficialment sobre 
el coronavirus, amb l’objectiu de 
no contribuir a la propagació de 
sentiments injustificats d’alarma 
o angoixa.

Crida pública a evitar 
la difusió de rumors 
sobre el coronavirus

Activitats culturals, socials i educatives a 
internet per superar els límits de la distància
La Biblioteca Pública, el Casal de 
Joves, el Centre Obert El Brot i els 
centres formatius municipals (Es-
cola Municipal de Música, Escola 
Municipal de Formació d’Adults 
i Escola Bressol Municipal Petit 
Estel) han mantingut l’activitat 
a través d’internet, tot i el tan-
cament de les seves respectives 
instal·lacions físiques.

Les xarxes socials han estat un 
dels canals més utilitzats en 
aquests darrers mesos per su-
perar la distància imposada pel 
confinament, amb propostes d’ac-
tivitats per fer a casa i seguiment 
del treball de l’alumnat. L’Escola 
Bressol Municipal Petit Estel tam-
bé va confeccionar mascaretes per 
al seu alumnat major de dos anys.

L’Oficina de Turisme va reobrir 
les seves portes el passat 19 de 
juny, en la tercera fase del descon-
finament, després de romandre 
tancada des del mes de març per 
les mesures de protecció contra la 
pandèmia. Fins a aquesta mateixa 
data també van ser suspeses les 
visites guiades al Poble Vell.

L’Oficina de Turisme 
va romandre tancada 
fins a la tercera fase

Imatge de la campanya

L’Ajuntament va precintar els 
parcs infantils i va tancar els equi-
paments esportius de la vila, dins 
de les mesures per evitar els con-
tagis. Les pistes de pàdel del Parc 
Municipal Macary i Viader van 
ser la primera instal·lació esporti-
va que va tornar a l’activitat en la 
segona fase del desconfinament.

Tancament de l’accés 
als parcs infantils i les 
instal·lacions esportives

Les Caramelles de Súria, les més 
grans de Catalunya, s’han celebrat 
enguany a les xarxes socials i als 
balcons i finestres de la vila, després  
de la decisió d’ajornar l’edició d’en-
guany a causa de l’alerta sanitària. 
La festa surienca va ser una de les 
primeres grans celebracions de la 
Catalunya central que va anunciar 
el seu ajornament per la pandèmia.
La Comissió de Caramelles va con-
vocar aquestes inèdites ConfiCara-

melles per tal mantenir el caliu de 
la festa, tot i el confinament. La ini-
ciativa va tenir el suport de l’Ajun-
tament, de l’emissora municipal Rà-
dio Súria i d’entitats i persones de 
la vila. Un dels actes centrals va ser 
la interpretació d’El Cant del Poble 
des de balcons i finestres. El grup 
Tio Tirito va fer la cançó oficial de 
les ConfiCaramelles, que es va pu-
blicar a YouTube amb imatges de 
nombrosos caramellaires confinats.

Les ConfiCaramelles mantenen viu el 
caliu de la festa, tot i el confinament

Imatges del vídeo de la cançó de les ConfiCaramelles, original de Tio Tirito
La iniciativa va comptar amb la col·laboració de nombrosos caramellaires de totes les edats
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SUPORT AL TEIXIT ECONÒMIC EN UN MOMENT DE DIFICULTAT

L’Ajuntament ha mantingut un 
contacte permanent amb la Re-
sidència Bell Repòs, la Llar-Resi-
dència La Colònia d’Ampans i el 
CAP Goretti Badia per conèixer 
les seves necessitats. Arran de 
gestions realitzades des de l’Ajun-
tament, els Bombers de la Genera-
litat, la Unitat Militar d’Emergèn-
cies i una empresa contractada 
per la Generalitat van actuar en 
alguns d’aquests equipaments.

Contacte permanent 
amb les residències 
i el CAP Goretti Badia L’Ajuntament s’adhereix a una campanya per 

donar suport al comerç local de proximitat
L’Ajuntament s’ha adherit a una 
campanya de la Diputació de 
Barcelona per donar suport al co-
merç de proximitat. La campanya 
ha consistit en la distribució de 
cartells i altres materials promo-
cionals per incentivar les com-
pres al comerç local i promoure 
l’activitat econòmica, sota el lema 
‘Ara et toca a tu: Gràcies’. Imatge de la campanya

Una de les mesures destacades del 
pla de xoc contra l’impacte de la cri-
si sanitària va ser una convocatòria 
extraordinària d’ajuts econòmics 
per a professionals autònoms i pe-
tits i mitjans comerços que hagues-
sin registrat una caiguda dràstica 
i involuntària de la facturació pels 
efectes del Covid-19.
El pressupost total de la convocatò-
ria va ser de 20.000 euros per a ser 
distribuïts pel procediment de con-
currència competitiva amb ajuts de 
400 o 500 euros per persona i/o ac-
tivitat, en funció del volum de pèr-
dues registrades per l’impacte de la 

pandèmia. El termini de sol·licituds 
va romandre obert entre els dies 15 
i 30 de maig.
A més de gestionar aquesta con-
vocatòria d’ajuts, l’àrea municipal 
de Promoció Econòmica també va 
posar en marxa un servei d’asses-
sorament urgent per a professio-
nals autònoms, comerços i petites 
empreses, a través del telèfon i de 
l’adreça de correu electrònic sosem-
presa@suria.cat, creada especialment 
per atendre totes les consultes del 
teixit empresarial surienc en aquest 
temps d’emergència sanitària pel 
coronavirus.

Convocatòria extraordinària d’ajuts 
per a autònoms i comerços de la vila

Detall del cartell informatiu sobre la convocatòria d’ajuts al teixit econòmic
L’Ajuntament també va posar en marxa un servei d’assessorament urgent 

El Mercat Setmanal va repren-
dre la seva activitat el passat 6 
de juny, després d’unes setma-
nes d’inactivitat per l’emergència 
sanitària. En aquesta represa del 
Mercat Setmanal, cal garantir la 
distància de seguretat i els para-
distes han d’anar amb mascaretes 
i oferir guants i gel hidroalcohò-
lic als seus clients i clientes. Fins 
a nou avís, l’horari del Mercat ha 
passat a ser de 8.00 a 13.00 h.

El Mercat setmanal 
va tornar a l’activitat 
el passat 6 de juny

L’Ajuntament va distribuir fulls 
informatius a persones que vi-
uen soles o formaven part dels 
col·lectius de risc, per tal que es 
posessin en contacte amb els ser-
veis municipals durant el temps 
de confinament. També es va fer 
una crida ciutadana per comuni-
car situacions de persones que ne-
cessitessin assistència o suport en 
temes d’atenció social, compra de 
medicaments i menjar, etcètera.

Fulls informatius per 
a persones soles o 
de col·lectius de risc
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Presentació de llibre a YouTube

Tot i la suspensió de les activitats de la diada de 
Sant Jordi, el tradicional cicle ‘Per Sant Jordi, lli-
bres de casa’ va tenir una presència simbòlica a 
YouTube amb un vídeo sobre el llibre de rutes de 
turisme geominer ‘De les pedres en fan pans’.

Participació en el projecte +ART

Súria ha participat en el projecte comarcal +ART 
amb un mural del surienc David Macià sobre el 
Dia Internacional de l’Orgull LGBTI, a l’entorn de 
les Pistes de l’Escorxador. La Casa  de la Vila tam-
bé es va il·luminar amb els colors del moviment.

L’Ajuntament i l’Institut Mig-Món 
van acordar suspendre l’edició 
d’enguany de la Campanya d’Ex-
cavacions Arqueològiques per 
les dificultats de preparar aques-
ta nova edició en el context de la 
situació sanitària. El pressupost 
d’enguany serà destinat a treballs 
de consolidació del jaciment de les 
Guixeres. La Campanya es repren-
drà a partir de l’any vinent.

Suspesa la Campanya 
d’Excavacions a les 
Guixeres fins l’any vinent

El web municipal va aplegar totes 
les informacions i notícies sobre el 
coronavirus en un apartat especí-
fic per tal de facilitar la consulta de 
dades d’interès, novetats i enllaços 
sobre el coronavirus (www.suria.
cat/coronavirus). Les xarxes soci-
als de l’Ajuntament també es van 
dedicar de forma preferent a di-
fondre informacions relacionades 
amb la pandèmia.

El web municipal inclou 
un apartat específic
sobre la pandèmia

L’àrea d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment i la Biblioteca Pública van con-
vocar el concurs infantil de narrati-
va i dibuix ‘Sant Jordi a casa’, dins 
del programa Súria Municipi Lec-
tor. L’objectiu era oferir als infants 
de la vila una activitat participativa 
durant el confinament, i vinculada a 
la diada de Sant Jordi.
En total van ser presentats 61 tre-

balls. L’acte de lliurament va tenir 
lloc a finals de maig al saló de ses-
sions de la Casa de la Vila, amb les 
mesures de protecció i distància. 
Els infants guanyadors van rebre 
els premis de forma individual i no 
es va fer la tradicional foto de grup. 
Aquest va ser el primer acte presen-
cial celebrat a la Casa de la Vila des 
de l’esclat de la pandèmia.

El concurs infantil ‘Sant Jordi a casa’ 
registra una important participació

Els premis van ser lliurats a la Casa de la Vila, amb mesures de seguretat
La iniciativa es va fer durant el confinament, dins del programa Súria Municipi Lector

ELS INFANTS I ELS JOVES TAMBÉ HAN ESTAT PROTAGONISTES
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XXXXX

El govern municipal va transme-
tre a la direcció i al comitè d’ICL 
el condol de l’Ajuntament per la 
mort de dos treballadors  a les 
instal·lacions mineres de Sallent-
Balsareny, el 4 i el 25 de juny. 
L’Ajuntament va fer extensiu el 
condol a familiars, amics i com-
panys. El ple municipal va fer un 
minut de silenci en la seva sessió 
del 25 de juny com a mostra d’ho-
menatge i record a les víctimes.

Condol de l’Ajuntament 
pels accidents mortals
a les instal·lacions d’ICL

Les obres per a la consolidació del 
tram inferior del carrer Sant Se-
bastià, iniciades l’octubre, van fi-
nalitzar el mes de juny. L’objectiu 
era construir l’estructura de con-
solidació d’aquest tram, que en el 
futur permetrà habilitar equipa-
ments veïnals i socials, i eixamplar 
el tram inferior del carrer. Gràcies 
a aquestes obres, també es pot re-
obrir el tram al trànsit de vehicles. 
El cost va ser de 457.759,21 euros, 
IVA inclòs, finançats íntegrament 
per l’Ajuntament. Actualment hi 
ha altres projectes en fase de de-
finició, amb els objectius de dotar 
el barri de Sant Jaume dels es-
mentats equipaments i completar 
la urbanització dels carrers Sant 
Jaume i Sant Sebastià.

Acaba la consolidació 
del tram inferior del 
carrer Sant Sebastià

Nova estructura del sector

L’Ajuntament posa en marxa una comissió 
per crear un museu de la mineria a Súria
L’Ajuntament ha posat en mar-
xa una comissió per impulsar 
la creació d’un museu de la mi-
neria a Súria. En una primera 
fase, se n’habilitarien uns espais 
municipals que progressivament 
s’anirien desenvolupant.
Aquesta comissió, liderada per 
l’estudiós surienc Albert Fàbre-
ga, està integrada inicialment per 

l’Alcaldia i per les àrees munici-
pals de Cultura, Turisme, Promo-
ció Econòmica i Joventut. 
L’objectiu és obrir aquesta co-
missió a la ciutadania, a l’actual 
empresa explotadora, a la seva 
plantilla i comitè d’empresa per 
tal que puguin col·laborar en el 
desenvolupament del museu de 
la mineria que Súria es mereix. 

Empresaris dels polígons suriencs 
i responsables de l’Associació Em-
presarial de Súria (AES) van partici-
par els dies 20 de febrer i 25 de juny 
en diferents sessions informatives i 
de participació sobre el pla de mo-
dernització de polígons de la vila, 
que es desenvoluparà a partir dels 
propers mesos.
Les sessions van tenir lloc a la Casa 
de la Vila, amb les intervencions 
dels regidors de Medi Ambient i 
Promoció Econòmica, Pere Reque-
na, i d’Urbanisme, Economia i Hi-

senda, Miquel Àngel Montañá, a 
més de membres dels serveis tèc-
nics municipals.
L’objectiu del pla és millorar l’acces-
sibilitat i la mobilitat dels polígons, 
així com incorporar-hi mesures 
d’estalvi energètic i renovació o mi-
llora de serveis. La posada en mar-
xa i el desenvolupament d’aquest 
pla compten amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. El web 
municipal ha incorporat un apartat 
específic sobre el pla (www.suria.cat/
plamillorapoligons).

Sessions informatives per presentar 
el pla de modernització de polígons

Empresaris dels polígons suriencs van assistir a les sessions de presentació
El pla de modernització de polígons compta amb el suport de la Diputació de Barcelona

MILLORA D’ESPAIS PER A L’ACTIVITAT PRODUCTIVA I LA CONIVÈNCIA
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Informació sobre l’ús de l’espai de Cal Pau
Suriencs i surienques,

L’aposta per l’ús social i assistencial de Cal Pau implica mantenir el projecte de construir la 
nova Biblioteca Pública-Centre Cultural en el solar de l’antic cinema Califòrnia, proposta que 
formava part dels compromisos electorals dels socis de govern, referendats de forma molt 
majoritària pels votants en les darreres eleccions municipals, i que actualitza un projecte 
que ja en el seu dia també va gaudir d’un ampli consens polític i social.

Un cop descartada definitivament la ubicació de la Biblioteca i sala polivalent en aquest edi-
fici per motius tècnics i econòmics, així com pel mandat popular, l’equip de govern municipal 
està mantenint contactes amb entitats i sectors socials de la vila per traslladar-los el seu 
posicionament sobre l’ús sociosanitari de l’espai de Cal Pau, de propietat municipal. Aquests 
contactes estan servint per escoltar les opinions i punts de vista existents sobre l’aprofita-
ment per a serveis socials futurs d’aquest emblemàtic espai del centre urbà.

Amb l’ús de Cal Pau com a equipament sociosanitari, els socis de l’equip de govern, PSC i 
GIIS, volem donar resposta a les necessitats de la vila en aquest àmbit, especialment posa-
des de manifest durant l’emergència sanitària dels darrers mesos. 

La construcció de la Biblioteca-Centre Cultural en el terreny de l’antic cinema permetrà incre-
mentar el nombre d’estacionaments de vehicles actualment existents a la zona, contribuirà 
a la dinamització social i econòmica d’aquest sector i deixarà espai lliure proper per ubicar 
la resta d’equipaments culturals que caldrà construir en un futur no gens llunyà. Des de 
l’equip de govern decididament es vol fomentar un poble obert i de creixement harmònic. 
Tot i aquest posicionament, l’equip de govern municipal manifesta el seu respecte per altres 
opinions que es puguin expressar públicament, però la decisió es ferma.

L’equip de govern considera que cal dotar el poble d’un equipament que respongui a les 
necessitats d’aquelles persones més grans, i de les més vulnerables. La ubicació d’aquest 
equipament d’ús sociosanitari davant de la plaça Sant Joan donarà l’oportunitat d’aprofitar 
aquest espai per part d’aquests col·lectius.

És un tema de poble, i des de l’equip de govern ens adrecem a tothom sol·licitant la vostra 
participació; segur que entre tots, amb les vostres aportacions, de les entitats i dels diver-
sos sectors socials trobarem la millor opció possible perquè Cal Pau sigui, en poc temps, un 
equipament social al servei de tothom.

EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

Súria, juliol de 2020
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El ple municipal es va adherir per 
unanimitat a una declaració insti-
tucional del Consell d’Alcaldesses 
i Alcaldes del Bages per a la mi-
llora de les comunicacions viàries 
i ferroviàries entre les comarques 
centrals i l’àrea metropolitana de 
Barcelona.

L’alcalde Albert Coberó va rebre 
el passat 15 de gener el Pla Direc-
tor del Poble Vell, elaborat per la 
Diputació de Barcelona amb una 
proposta de línies d’intervenció 
en l’àmbit del Castell, l’Església 
del Roser i la trama urbana de 
l’entorn. El Pla va ser lliurat per la 
vicepresidenta segona de la Dipu-
tació, Carmela Fortuny.

Lliurament del Pla Director

Lliurament del Pla per 
a l’entorn del Castell 
i l’Església del Roser

El web municipal (www.suria.cat) 
ha incorporat canvis de disseny 
per simplificar la recerca de con-
tinguts i la navegació a través de 
qualsevol dispositiu. A més de 
les seccions habituals, el web s’ha 
ampliat amb nous apartats, com la 
informació sobre les farmàcies de 
guàrdia i les defuncions

El ple mu-
nicipal va 
aprovar el 
pressupost 
municipal 
inicial per a 
aquest any 
2020 per 7 
vots a fa-
vor (PSC 
i GIIS), 4 
vots en con-
tra (ERC 
i JxS) i 2 
abstencions 
(aiS), en la 
sessió ordi-
nària del passat 30 de gener. El nou 
pressupost és de 7.457.952,80 euros.
En l’elaboració del pressupost s’ha 
tingut en compte l’obligació legal 
de complir els objectius d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa 
i sostenibilitat financera, tal i com 
marca el Pla Econòmic Financer que 
va ser aprovat el passat mes de se-
tembre.
Per aquest motiu, el nou pressupost 
es basa en criteris de prudència, 
contenció i austeritat, sense comp-
tabilitzar ingressos o subvencions 
que no siguin previsibles ni estiguin 
confirmades. Malgrat això, les dota-
cions dels serveis bàsics que reper-
cuteixen directament en les perso-
nes s’hi mantenen i en alguns casos 
augmenten.
Les principals previsions del pres-
supost en el capítol de despeses 
corrents són les següents:
▶ Augment de la partida del servei 
d’atenció domiciliària (SAD), do-
blant el servei que es feia fins ara 
amb els recursos propis de l’Ajun-
tament, a causa de la manca de sub-
vencions per fer-ho possible.
▶ Manteniment dels altres progra-

mes de ser-
veis socials 
i el centre 
obert de 
dia, incre-
mentant la 
partida de 
t e l e a s s i s -
tència.
▶ Augment 
de la parti-
da de l’àrea 
de Via Pú-
blica per tal 
de millorar 
el servei.
En el capí-

tol de transferències corrents s’hi 
registra un important augment pel 
nou contracte de neteja viària i de 
recollida d’escombraries. En les al-
tres partides es mantenen totes les 
subvencions i ajuts.
Es manté la partida de pressupostos 
participatius, tot i que en els darrers 
mesos de l’any passat van ser avan-
çades totes les actuacions i peticions 
dels barris per a enguany. D’altra 
banda, la disminució progressiva 
del deute municipal ha permès re-
duir el capítol de passius financers.

Inversions previstes. El nou 
pressupost preveu unes inversions 
per valor d’1.539.647 euros. Les 
principals partides previstes són les 
següents:
▶ Modernització de polígons indus-
trials (856.982 euros).
▶ Redacció del projecte d’edifici de 
la Biblioteca Pública (200.000 eu-
ros).
▶ Adquisició de patrimoni (200.000 
euros).
▶ Treball d’elaboració del Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal 
(120.000 euros).

El ple aprova el pressupost municipal, 
marcat pel Pla Econòmic Financer

El web municipal 
incorpora canvis i nous 
continguts de serveis

Adhesió a la declaració 
bagenca sobre millora 
de les comunicacions
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PREVISIONS D’UN EXERCICI ECONÒMIC DE PRUDÈNCIA I AUSTERITAT
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L’alcalde Albert Coberó va parti-
cipar el passat 30 de maig en una 
visita a les obres d’emergència 
per desplegar la fibra òptica de 
la Generalitat entre Súria i Solso-
na. L’acte va tenir lloc al terme de 
Sant Mateu de Bages i  va ser ser 
presidit pel President de la Gene-
ralitat, Quim Torra, i el conseller 
de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Publica, Jordi Puigneró,

Obres de la Generalitat 
per desplegar la fibra 
òptica fins a Solsona

El termini de sol·licituds de sub-
vencions per a associacions i enti-
tats de la vila sense ànim de lucre 
va romandre obert fins al passat 
30 de juny. Enguany, l’import mà-
xim d’aquesta partida és de 41.400 
euros, atorgats en règim de con-
currència competitiva.

Termini de sol·licituds 
de subvencions per a 
associacions i entitats

Acte d’inici de les obres

El 19 de juny va acabar el termini 
de presentació de sol·licituds de 
prestacions socials per a la parti-
cipació d’infants en casals d’estiu 
o per adquirir material escolar i 
llibres per al nou curs. Aquestes 
prestacions van ser aprovades per 
la Junta de Govern Local.

Prestacions familiars 
per a material escolar 
i casals d’estiuMés de dues-centes persones van 

participar en la 1a Cursa del 8 de 
Març, principal novetat del pro-
grama d’activitats organitzades en-
guany a Súria amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona. El progra-
ma també va incloure altres actes 
festius, de debat i reivindicatius.
El recorregut de la Cursa va passar 
pel centre de la vila i els barris de 
Joncarets, Sant Jaume i El Rastells, 
amb sortida i arribada a la plaça de 
Sant Joan. Posteriorment, alumnes 
de l’Escola Municipal de Formació 
d’Adults van llegir un manifest ins-
titucional fet públic per la Diputa-
ció  de Barcelona, amb el títol ‘Per 
un futur radicalment igualitari’.
Altres activitats vinculades a la 
Cursa van ser una sessió de zumba, 
ambientació musical, un photocall 
i un sorteig de samarretes a benefi-
ci d’una entitat dedicada a la lluita  

contra la violència de gènere.
L’organització de la Cursa va anar a 
càrrec de l’Ajuntament, el grup Es-
caldats i la Penya Blaugrana, amb la 
col·laboració d’Escola Municipal de 
Formació d’Adults, Escola Munici-
pal de Música, La School of Dance, 
DJ Krilyn, Casal de la Dona, Súria 
Lluita i Sorea.
En l’organització d’aquestes acti-
vitats hi van participar les àrees 
d’Igualtat, Joventut, Ensenyament, 
Seguretat Ciutadana i Via Pública 
de l’Ajuntament. Amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona també 
es va col·locar un llaç simbòlic d’ad-
hesió sobre la façana principal de la 
Casa de la Vila.
El programa del Dia Internacional 
de la Dona va incloure altres activi-
tats del Casal de Joves, el Punt d’In-
formació Juvenil i el col·lectiu Sense 
Dones no hi ha Revolució.

Èxit de la 1a Cursa del 8 de Març, 
dins del Dia Internacional de la Dona

La 1a Cursa del 8 de Març va tenir una participació de més de 200 persones
A sota, lectura del manifest institucional i sessió de zumba a la plaça de Sant Joan
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Els centres d’ensenyament munici-
pals ja preparen el nou curs 2020-
21, després d’uns mesos en què 
el confinament va alterar el ritme 
de les activitats formatives habi-
tuals. L’Escola Municipal de Mú-
sica i l’Escola Bressol Municipal 
Petit Estel van fer les inscripcions 
i preinscripcions, respectivament, 
el passat mes de maig.  El termini 
de preinscripcions de l’Escola Mu-
nicipal de Formació d’Adults es va 
fer durant el mes de juny.

Els centres formatius 
municipals preparen 
el nou curs escolar

L’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) Defensors del Bosc va pre-
sentar el passat 19 de juny el seu 
nou vehicle de lluita contra els 
incendis forestals, que ha estat 
adquirit amb el suport de l’Ajun-
tament. En l’acte, celebrat al Parc 
Municipal Macary i Viader, van 
participar l’alcalde Albert Coberó, 
el regidor de Cultura i Via Pública, 
Miquel Soliva, i altres membres de 
la corporació municipal.

Acte de presentació del 
nou vehicle de l’ADF  
Defensors del Bosc

La recollida de residus i la neteja vi-
ària han començat a incorporar les 
millores previstes en el nou contrac-
te signat per la Mancomunitat Inter-
municipal del Cardener per proveir 
aquests serveis als municipis que en 
formen part. 
Les primeres millores han estat la 
renovació dels contenidors de resi-
dus orgànics i l’increment de la pe-
riodicitat del servei de recollida de 
voluminosos i residus de poda ve-
getal, que ha passat a ser setmanal 
en lloc de quinzenal, com fins ara.
Les altres millores previstes, que 
s’aniran implantant progressiva-
ment, són les següents:
▶ Recollida de residus: ubicació 
de minideixalleries per a la deposi-
ció de residus que no són aptes per 
anar als contenidors i augment de la 
freqüència de rentat de contenidors.
▶ Neteja viària: incorporació d’es-
combrat mixt combinat amb bufa-
dor, instal·lació de papereres tri-
compartimentades per fer recollida 
selectiva a la via pública, instal·lació 
de cendrers en papereres, servei es-
table de neteja amb aigua a pressió 

i incorporació de serveis específics 
de desherbat, neteja d’embornals i 
retirada de xiclets.
▶ Altres: incorporació de dos vehi-
cles elèctrics, ús de productes eco-
lògics i/o biodegradables per a la 
neteja de vehicles de neteja i conte-
nidors, i aplicació de noves tecnolo-
gies per a l’optimització del servei i 
la detecció d’incidències.
Pel que fa a la recollida de volu-
minosos i residus de poda vegetal, 
des del passat 19 de juny es porta a 
terme setmanalment, tots els diven-
dres no festius. Per demanar aquest 
servei cal trucar una setmana abans 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC), al telèfon 93.868.28.00, en 
horari d’atenció al públic.

Moció sobre la neteja. El ple 
municipal del passat 27 de febrer 
va aprovar per 9 vots a favor (PSC, 
GIIS i aiS) i 4 abstencions (ERC i JxS) 
una moció per a l’elaboració d’un 
estudi de viabilitat tècnica, econò-
mica i jurídica sobre la possibilitat 
d’una gestió directa del servei de  
neteja viària. 

Primeres millores del nou contracte 
de recollida de residus i neteja viària

Nou contenidor de residus orgànics domèstics (esquerra) al barri del Poble Vell
La periodicitat del servei de recollida de voluminosos ha passat a ser setmanal

La bandera de l’arc de Sant Martí, 
símbol del moviment LGBTI, va 
ser col·locada a la façana principal 
de la Casa de la Vila com a mos-
tra d’adhesió institucional amb el 
Dia Internacional contra la LGB-
TIfòbia, que es va commemorar el 
passat 17 de maig. L’Ajuntament 
forma part des de l’any 2017 de la 
Xarxa de Municipis LGBTI, una 
iniciativa d’àmbit català.

Adhesió institucional 
al Dia Internacional 
contra la LGBTIfòbia
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

GIIS, a prop teu

Primer any desfent bons projectes

Govern social, obert i transparent
Tot just fa un any del Ple d’investi-
dura, que va significar un canvi pro-
gressista i en positiu a Súria després 
d’un pacte PSC + GIIS.  Aquest canvi 
va permetre marcar la línia de treball 
clara pel que fa al mandat:  la millora 
del benestar de totes les surienques i 
tots els suriencs.
Malgrat les dificultats econòmiques, 
amb una estabilitat pressupostària 
imposada i rígida, hem pogut tirar 
endavant.  
Tot just ara, estem començant a viure 
el desconfinament arran de la terrible 
tragèdia social i sanitària dels últims 

mesos, i desitjant que els possibles re-
brots siguin els mínims possibles.  Tot 
i els recursos limitats, des del primer 
moment ens hi hem deixat la pell per 
tal de minimitzar els riscos de la po-
blació i maximitzar la seva protecció.  
S’ha comptat amb l’ajut inestimable 
de cosidores, voluntaris, empreses i 
particulars, que han volgut aportar el 
seu gra de sorra dins aquest malson, 
i des d’aquí els volem donar les grà-
cies.  
Pel que fa a la política municipal, hem 
iniciat una etapa de transparència 
i comunicació sense precedents re-

cents, tant amb la oposició com amb 
entitats socials de Súria.  Una forma 
d’impulsar la nova política, en posi-
tiu, i que ha estat una de les banderes 
d’aquest any.
Treballarem de valent per tal que el 
proper any estiguem lliures de les re-
gles d’estabilitat econòmica que ens 
limiten la despesa que el nostre poble 
necessita per prosperar i mirar enda-
vant. 
Desitgem que, malgrat les circums-
tàncies, passeu un molt bon estiu.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Fa un any començava una nova eta-
pa al govern municipal de Súria on 
el GIIS -Grup independent de Súria- 
entrava a formar part de l’equip de 
govern.
Un any en que conjuntament amb 
els socis de govern i després d’un 
treball molt intens i ple de dificul-
tats, s’han pogut reconduir els de-
sajustaments en què es trobaven 
moltes de les regidories. No ha estat 
fàcil. 
Som conscients de la bona volun-
tat de l’anterior equip de govern 

municipal; però no ha ajudat gens 
la inobservança de les regles fiscals 
d’estabilitat pressupostaria que van 
generar. Això ha comportat una pèr-
dua d’autonomia local i de capacitat 
de gestió dels recursos municipals. 
Malgrat la deficient situació hereta-
da, l’objectiu final de millora dels 
serveis municipals no l’hem perdut 
ni el perdrem mai de vista.
En l’actual pandèmia del COVID-19, 
plena d’incerteses, hi ha unanimitat 
al món econòmic en que és la prime-
ra gran crisi a nivell mundial on no 

hi ha un manual d’instruccions per 
aplicar. Però la nostra màxima pri-
oritat està focalitzada en els serveis 
socials i en la reactivació econòmi-
ca, sense oblidar el compliment de 
les propostes i del nostre programa 
electoral.
Per tot això estem treballant i segui-
rem treballant per tots els suriencs i 
surienques, dialogant amb tothom, 
explicant i consensuant amb els di-
versos agents socials i econòmics de 
la Vila.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Benvolgut, benvolguda lectora, de-
sitgem que tu i els teus estigueu bé 
de salut i si heu tingut alguna pèr-
dua us enviem una forta abraçada. 
Resumim aquest primer any amb 
la idea que l’equip de govern ha 
desfet projectes ja engegats com el 
projecte de la Biblioteca, la nova re-
collida de residus municipal, l’eli-
minació del concurs d’ambientació 
nadalenca i el projecte Barris Antics 
o la sortida de l’AMI. 
Nosaltres hem presentat 6 mocions 
totes elles aprovades i la major part 

amb l’acord de tots els grups mu-
nicipals. Hem fet propostes i, a la 
vegada, hem fet una fiscalització 
exhaustiva de totes les regidories. 
El nostre rebuig als pressupostos va 
ser degut a la disminució del pres-
supost en cultura, la falta de polí-
tiques d’habitatge i la destinació 
de 400.000€ a crear el projecte de la 
Biblioteca situada al Califòrnia. En 
relació a les ordenances fiscals vam 
fer aportacions per incrementar la 
bonificació als habitatges de lloguer 
i els que facin front a l’emergència 

climàtica que no es van incloure. Sí 
que vam donar suport a la cessió de 
la Nau Spai Recover i esperem que 
sigui un benefici per a Súria. 
Hem donat tot el suport a totes les 
decisions de l’equip de govern du-
rant l’estat d’alarma oferint-nos i 
fent propostes. Seguim treballant 
mitjançant el debat i la participació 
i pensant en tothom. Us desitgem 
salut, bona festa Major i un bon es-
tiu.

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

La nova normalitat

Un any en pausa

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.

Ja fa un any de les eleccions municipals 
que varen portar noves majories al nos-
tre ajuntament. El nostre grup després 
de 8 anys a l’equip de govern va passar 
a l’oposició, i des del mateix moment de 
saber-ne els resultats, teníem clar els 2 
principals objectius dels 4 anys que te-
níem per davant: defensar la feina feta 
els darrers anys, i fiscalitzar l’equip de 
govern que entrava. Per aconseguir-los 
3 eines: l’experiència assolida els anys 
de govern, l’educació i el respecte cap els 
altres grups polítics amb els que compar-
tim la legislatura.
I ho estem assolint ja que la majoria de 
projectes engegats aquest darrer any o els 

que estan a punt de ser licitats són fruit 
de la nostra feina, són projectes continu-
istes que l’equip de govern entrant ha fet 
seus, com per exemple: la construcció 
dels nous vestidors del Camp de Futbol 
i l’acabament del mur perimetral; les mi-
llores en els polígons industrials del mu-
nicipi; el canvi de l’enllumenat públic a 
tecnologia LED...
També n’hi ha que teníem molt treballats 
i que, de moment, no han tingut la con-
tinuïtat desitjada com: la recollida Porta 
a porta, el nou contracte del cicle de l’ai-
gua... i, especialment, la construcció de la 
Biblioteca a l’espai de Cal Pau, projecte 
engegat ja fa 5 anys i defensat SEMPRE 

pel nostre grup.
Així doncs tenim part dels objectius asso-
lits, i ens cal seguir treballant per poder 
defensar els que encara no han estat se-
guits per l’actual equip de govern.
Ara bé, del que estem mes orgullosos es 
de fer aquesta feina amb honestedat, col-
laboració amb els altres grups, mentali-
tat oberta i educació, sense polèmiques 
i males arts que nosaltres havíem sofert 
per grups que estaven a l’oposició quan 
manàvem.
Per acabar volem desitjar molt bona Festa 
Major a tots els suriencs.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Han sigut temps difícils per tothom 
i hem hagut de fer front a una crisi 
sense precedents, és per això que pri-
mer de tot volem dedicar un record 
especial a totes aquelles persones víc-
times de la COVID19 i un agraïment 
immens a totes les persones que han 
estat a primera línia: equip sanitari, 
l’equip de la brigada, personal de bo-
tigues,... 
També és bon moment per tenir un 
gran reconeixement a tota la societat 
surienca que ha tingut un ferm com-
promís social, amb un comportament 
generalitzat a l’alçada de les circums-

tàncies. Gràcies a tots!
Centrant-nos en temes més locals, po-
dem dir que ja ha passat un any i cre-
iem que l’equip de govern encara no 
són conscients que estan al capdavant 
de l’Ajuntament; les tanques i cintes 
continuen als llocs on les van posar, 
però ara més deteriorades, la brossa 
s’acumula als contenidors, el reciclat-
ge porta a porta està més lluny que 
mai -el més efectiu i eficient per llui-
tar contra el canvi climàtic-, el diàleg 
és limitat als interessos partidistes... i 
l’excusa generalitzada és refugiar-se 
en el que s’havia fet en el govern an-

terior, per no assumir que ara es co-
meten els mateixos errors.
Cal reconèixer però, que els hi ha to-
cat gestionar en temps de la crisi del 
COVID19, de fet, encara hi som. Es-
perem que acabin sent conscients que 
estan al capdavant i que és hora de 
posar-se a treballar i construir – entre 
totes- un poble per a tothom. Nosal-
tres, hi serem, recolzant o discrepant, 
el que sigui necessari pel futur del 
nostre poble.

GRUP MUNICIPAL DE JxS
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