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Els serveis municipals s’adapten 
a les noves exigències anti-covid
Priorització de l’atenció telefònica i la cita prèvia per fer qualsevol gestió
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Els serveis municipals han reprès 
l’activitat amb l’aplicació estricta 
de les mesures de prevenció anti-
covid, després de l’aixecament del 
confinament dels primers mesos de 
pandèmia. L’impacte del corona-
virus ha transformat la fesomia de 
tots els espais municipals i ha can-
viat els protocols d’atenció al pú-
blic, obligant a instal·lar mampares 
de separació i guies a terra per tal 
de marcar la distància de seguretat 
entre persones, en compliment de 
les directrius de les autoritats sani-
tàries de l’Estat i de la Generalitat.
Un canvi important en els meca-
nismes d’atenció al públic és la 
priorització de l’atenció telefònica i 
de la cita prèvia per tal de fer tra-
mitacions presencials en els dife-
rents serveis municipals ubicats a 
la Casa de la Vila, sempre que això 
sigui possible. Les cites prèvies es 
poden demanar trucant l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) al telè-
fon 93.868.28.00 en horari d’atenció 
al públic (de dilluns a divendres, 
entre les 9.00 i les 14.00 h).
Totes les dependències municipals 
disposen de gel hidroalcohòlic per 
a la neteja de mans. També és obli-
gatori l’ús correcte de la mascareta 
per accedir als equipaments i ser-
veis municipals, així com respectar 

les limitacions d’aforament, mante-
nir la distància amb altres persones 
i netejar-se les mans amb gel hidro-
alcohòlic.  
El servei de neteja de les instal-
lacions municipals s’ha hagut 
d’adaptar a les necessitats d’aquesta 
nova situació, incidint especialment 
en la desinfecció d’espais i del mo-
biliari d’ús habitual. D’altra banda, 
a les entrades de la Casa de la Vila 
i altres equipaments municipals 
han estat instal·lades catifes per a 
la desinfecció del calçat, que pot es-
devenir una font de transmissió del 
virus. 

Impacte generalitzat.  Els cen-
tres d’ensenyament municipals (Es-
cola Bressol Municipal Petit Estel, 
Escola Municipal de Música i Esco-
la Municipal de Formació d’Adults) 
també apliquen mesures anti-covid 
en totes les seves activitats docents 
i serveis de secretaria, incloent-hi la 
separació de l’alumnat i la desinfec-
ció de les aules i altres espais.
També ha estat necessari aplicar 

mesures de prevenció i control an-
ti-covid a les persones usuàries de 
les instal·lacions esportives munici-
pals (Pavelló Municipal d’Esports, 
Camp Municipal de Futbol, Piscina 
Municipal, pistes de pàdel, etcète-
ra), tant en els entrenaments com en 
les competicions oficials i els partits 
de lleure. 
Després del confinament, l’Ajun-
tament va elaborar un pla de re-
obertura del Pavelló Municipal 
d’Esports, en el qual es descrivia el 
protocol preventiu contra la pan-
dèmia en aquest equipament mu-
nicipal, incloent-hi la necessitat de 
controlar la temperatura corporal i 
altres mesures habituals. 
Pel que fa al Camp Municipal de 
Futbol, l’aplicació de les mesures 
anti-covid ha coincidit amb el des-
envolupament de les obres de mi-
llora que s’han portat a terme en 
aquest equipament durant els dar-
rers mesos.
A més de les mesures de prevenció 
habituals a tots els equipaments 
i serveis municipals, la Biblioteca 

La incidència de la 
covid-19 arreu del món 
fa que la tornada a la 
normalitat encara no 
sigui efectiva. A nivell 
local, és necessari 
mantenir totes les 
precaucions possibles

L’Ajuntament implanta les mesures contra 
la pandèmia a tots els serveis i equipaments

Imatge d’una sessió del ple municipal celebrada després del confinament
La disposició habitual ha hagut de ser alterada per mantenir la distància de seguretat
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L’impacte de la covid-19 segueix condicio-
nant tots els aspectes de la nostra vida. Mesos 
després del confinament, encara és necessari 
extremar totes les precaucions per evitar no-
ves expansions de la pandèmia. L’Ajuntament 
també ha hagut d’adaptar-se a aquesta nova 
situació, intentant que l’aplicació, necessària 
i imprescindible, de les mesures de preven-
ció afectin el mínim possible la prestació dels 
serveis municipals, tal i com us expliquem en 
aquest número de La Torre.
Des d’aquí vull expressar el meu agraïment a 

totes les persones que, malgrat les dificultats 
de tota mena que estem patint, dediquen els 
seus millors esforços a fer que tots plegats pu-
guem viure aquests temps excepcionals amb 
el major grau de normalitat possible, prote-
gint-se i al mateix temps protegint els altres. 
Però cal seguir sent responsables i no abaixar 
la guàrdia. Des de l’Ajuntament farem tot el 
possible per tal que sempre ens pugueu sentir 
al vostre costat.

ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria

No abaixar la guàrdia

EDITORIAL

Pública aplica un protocol específic 
per a llibres, diaris, revistes i altres 
documents que són objecte de con-
sulta o de préstec, deixant-los re-
posar i sense cap mena de contacte 
físic durant les 48 hores posteriors 
al seu ús. També ha estat retirada la 
taula d’intercanvi de llibres que ro-
mania instal·lada  a l’entrada de la 
Biblioteca Pública.
La prevenció contra la pandèmia 
ha obligat a reduir el nombre de 
persones participants en les visites 
turístiques guiades al Poble Vell, 
organitzades per l’Oficina de Turis-
me. També es vetlla per la desinfec-

ció dels fulletons turístics, a més de 
les altres mesures de prevenció que 
són habituals arreu.
La instal·lació de mampares i altres 
elements anti-covid en les depen-
dències municipals ha anat a càrrec 
de la Brigada Municipal d’Obres 
i Serveis. La Brigada també porta 
a terme tasques periòdiques i fre-
qüents de desinfecció en els parcs 
infantils. A més, abans de l’inici del 
curs escolar va realitzar diferents 
actuacions relacionades amb la im-
plantació de material de seguretat 
en centres escolars.
La prevenció anti-covid també ha 

tingut un impacte destacat en el 
desenvolupament del Mercat Set-
manal de la plaça de Sant Joan i en 
la celebració d’esdeveniments pú-
blics en aquests darrers mesos. En 
tots els casos és necessari mantenir 
la distància de seguretat entre les 
persones participants. 
Pel que fa al mercat d’objectes de se-
gona mà Suriatrastos, ha estat sus-
pès temporalment per les dificultats 
de garantir la distància de seguretat 
a la plaça de la Serradora, lloc de ce-
lebració habitual.
▶ Més informació sobre la covid-19 en 
pàgines centrals.

Els serveis i equipaments municipals han hagut d’implantar les mesures anti-covid a totes les seves activitats. A les imatges 
superiors, sessió del Club de Lectura de la Biblioteca Pública (esquerra) i classe de l’Escola Municipal de Música.
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Acte d’homenatge per a les cosidores  
que van confeccionar les mascaretes

L’homenatge a les cosidores va tenir lloc al Parc Municipal Macary i Viader
Imatge de grup amb els representants municipals (dalt), acte de parlaments i assistents

El Parc Municipal Macary i Viader 
va acollir el passat 4 de juliol un 
acte d’homenatge a les cosidores 
voluntàries que van confeccionar 
les mascaretes de protecció durant 
el confinament. La feina d’aques-
ta xarxa solidària, impulsada per 
l’Ajuntament, va fer possible que 
aquest element bàsic de protecció 
arribés a nombroses persones de la 
vila, compensant les dificultats de 
proveïment que hi havia en aquells 
moments des d’altres canals.
En el transcurs de l’acte, l’alcalde 
Albert Coberó i la regidora de Se-
guretat Ciutadana, Benestar Social, 
Sanitat i Solidaritat, Olga Tena, van 
agrair el treball de les cosidores, 
que es va desenvolupar en unes 
circumstàncies difícils per l’entorn 
d’alarma social i la incertesa provo-
cada per l’esclat de la covid-19. 

Prop d’una trentena de cosidores 
voluntàries van confeccionar unes 
7.500 mascaretes, xifra que supera 
el nombre d’habitants de la vila en 
prop d’un 27%. El material va ser 
cedit per diferents empreses de Sú-
ria i altres municipis. 
Totes les cosidores van rebre un 
diploma i una insígnia de l’Ajunta-
ment com a reconeixement a la seva 
tasca solidària. L’homenatge es va 
celebrar amb la presència de dife-
rents membres de la corporació.
La distribució del material i la reco-
llida de les mascaretes confecciona-
des van anar a càrrec de la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis. Poste-
riorment, la Policia Local va distri-
buir les mascaretes als establiments 
comercials per tal de facilitar-les 
gratuïtament a totes les persones 
interessades.

ATURAR EL CORONAVIRUS: UN OBJECTIU DE TOTHOM

L’Ajuntament va difondre el 
passat 26 de setembre una nota 
informativa amb les mesures de 
prevenció implantades en aquell 
moment contra la covid-19, en 
compliment de les disposicions 
del Pla Territorial de Protecció 
Civil de Catalunya (Procicat). 
Aquestes mesures, fetes públi-
ques abans de la recent resolució 
sobre el tancament temporal de 
bars i restaurants a tot Catalunya, 
són les següents:
▶ És imprescindible mantenir les 
mesures habituals de prevenció 
(neteja de mans, desinfecció d’es-
pais, distància de seguretat i mas-
careta) per responsabilitat i en be-
nefici de tothom.
▶ Es prohibeixen les trobades i re-
unions de més de sis persones en 
l’espai privat i en l’àmbit públic, 
tret que siguin convivents.
▶ Queden excloses activitats la-
borals, activitats de culte, cerimò-
nies fúnebres, desplaçaments en 
transport públic, activitats cul-
turals, esportives i d’arts escèni-
ques, etcètera, que compleixin les 
mesures aprovades pel Procicat.
▶ En les reunions que concentrin 
fins a sis persones en espais pú-
blics no es permet el consum d’ali-
ments ni de begudes.
▶ Les persones amb símptomes 
de covid-19 o que hagin d’estar 
aïllades o en quarantena no po-
den participar en aquest tipus de 
reunions o trobades.
L’Ajuntament va fer una altra 
nota informativa per demanar un 
ús racional dels parcs infantils  i 
el compliment estricte de les me-
sures de protecció dels infants en 
aquests equipaments.

Una nota informativa 
difon les mesures 
de prevenció contra 
l’expansió de la covid
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La Festa Major obté una bona acollida, tot 
i les limitacions imposades pel coronavirus
La Festa Major d’enguany es va de-
senvolupar amb un programa d’ac-
tes reduït per l’aplicació de mesures 
anti-covid, fet que va obligar a re-
duir aforaments, mantenir la dis-
tància de seguretat i exigir l’ús de 
la mascareta. Malgrat aquestes li-
mitacions, els actes programats van 
registrar una notable participació i 
una bona acollida.
L’Ajuntament va decidir 
mantenir la celebració de 
la Festa Major com a mos-
tra de suport al sector de la 
cultura i l’espectacle, que 
ha estat un dels més per-
judicats per la pandèmia. 
Per a la majoria de forma-
cions musicals participants, 
les actuacions realitzades a 
Súria van ser les primeres 
després del confinament.

En l’acte d’obertura de la Festa Ma-
jor, l’alcalde Albert Coberó va ex-
pressar el seu agraïment a totes les 
persones i entitats que havien fet 
possible el programa d’enguany, 
tot i l’excepcionalitat de la situació. 
Per la seva banda, la regidora d’En-
senyament, Turisme, Participació i 
Festes, Alba Santamaria, va expli-
car que des de l’Ajuntament s’havia 

apostat “perquè la cultura no s’atu-
ri, perquè ja s’ha aturat prou”.
Una novetat destacada va ser el can-
vi d’ubicació del castell de focs, que 
va ser traslladat al barri Santa Maria 
per evitar aglomeracions al centre 
urbà i permetre que pogués ser vist 
des de més sectors de la vila sense 
necessitat de desplaçament.
Les dificultats imposades per l’ac-

tual situació sanitària tam-
bé van obligar a reduir el 
programa de l’Onze de 
Setembre. Malgrat això, el 
turó de la Torre va acollir el 
tradicional acte d’hissada 
de la senyera, la lectura del 
manifest i la galejada. El 
programa es va iniciar amb 
la representació de l’obra 
‘Cambó/Companys’ al Tea-
tre del Foment Cultural. Fotomuntatge de l’obra teatral ‘Cambó/Companys’

CELEBRACIONS SEGURES EN TEMPS DE PANDÈMIA

El canvi d’ubicació del castell de focs ha estat una de les novetats de la Festa Major, que s’ha celebrat en format reduït
A l’esquerra, imatges del 2n Torneig d’Escacs de Partides Ràpides Vila de Súria i vermut musical amb el músic surienc Marc Badia
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Súria va iniciar l’any 2020 amb 5.948 
habitants de dret, segons les dades 
del darrer padró municipal, que va 
ser aprovat el passat 17 d’agost per 
unanimitat en una sessió extraordi-
nària del ple municipal. Aquesta xi-
fra representa un petit increment de 
6 persones (+0,10%) en relació amb 
el padró anterior.
Tot i aquesta estabilització, el re-
trocès demogràfic dels darrers deu 
anys ha estat de 412 persones, se-
gons les xifres dels padrons muni-
cipals corresponents als anys 2010 
i 2020. Aquest descens equival a 
un percentatge del -6,93% entre 
aquests dos exercicis.
Seguint la línia d’exercicis anteriors, 
el nombre de defuncions registra-
des a la vila durant l’any 2019 va 
ser superior al de naixements, però 
es van produir més altes d’empa-
dronament que baixes. També es 
va mantenir la major proporció de 

dones sobre el total d’habitants de 
dret, ja que representen el 51,38%.
Segons el darrer padró municipal, 
la mitjana d’edat dels habitants 
del municipi s’ha situat en 46,18 
anys. Les franges d’edat que te-
nen més pes sobre el nombre total 
d’habitants són les següents: de 50 
a 59 anys (15,43%), de 40 a 49 anys 
(13,55%) i de 60 a 69 anys (12,88%).
Una altra dada destacada del darrer 
padró és que el 17,92% dels habi-
tants de la vila té menys de 20 anys. 
També s’hi van comptabilitzar qua-
tre persones amb més de 100 anys 
d’edat, totes elles dones.
El 8,69% dels habitants de dret de 
Súria són persones procedents d’al-
tres països. Gairebé una quarante-
na de nacionalitats són presents a 
la vila. Els països estrangers amb 
més presència a Súria són Paraguai, 
Marroc, Romania i Polònia, per 
aquest mateix ordre.

El ple municipal va aprovar el 
passat 30 de juliol per unanimi-
tat una moció per expressar “de 
forma clara i rotunda” el suport 
de l’Ajuntament als treballadors 
afectats pel tancament de la mina 
de Vilafruns (Balsareny) i a les se-
ves famílies. En la moció també 
es demana a ICL i a la Generalitat 
una planificació clara del futur de 
l’empresa i de les infraestructures 
necessàries per al sector.
La moció va ser presentada pels 
cincs grups de la corporació mu-
nicipal (PSC, GIIS, ERC, aiS i JxS). 
En el text es reitera “el compro-
mís” de l’Ajuntament de Súria 
per aconseguir una activitat mine-
ra “segura i sostenible, ambien-
talment i econòmicament”. Tam-
bé s’hi demana el manteniment o 
reconversió “dels llocs de treball 
ara afectats pel tancament de la 
mina de Vilafruns”.
L’Ajuntament es ratifica en la vo-
luntat de “continuar treballant 
conjuntament amb tots els actors 
afectats” per minimitzar l’impac-
te del tancament de la mina de 
Vilafruns. En la moció també es 
demana a ICL que la disminució 
de producció “no faci eludir els 
compromisos que té actualment 
l’empresa amb l’Ajuntament”, 
tenint en compte que Súria és “el 
municipi que més impacte rep de 
l’explotació minera”.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Súria emplaça els governs de la 
Generalitat i de l’Estat a valorar 
“la possibilitat d’una inversió 
pública que garanteixi l’execució 
d’un pla de viabilitat que sigui 
beneficiós per al nostre territori i 
per a tots els treballadors”.

Súria va començar l’any 2020 amb 
5.948 habitants, segons l’últim padró

El ple municipal aprova 
per unanimitat una 
moció sobre el futur de 
la mineria de potassa

DADES DEMOGRÀFIQUES D’UNA VILA DIVERSA 
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Renovació de contenidors de rebuig i neteja 
dels contenidors d’envasos i paper i cartró          
Prop d’una setantena de conte-
nidors nous de rebuig han estat 
instal·lats en substitució dels an-
teriors, que ja presentaven signes 
de deteriorament. Aquests nous 
contenidors disposen de pedal 
per facilitar l’obertura de la tapa.
La substitució dels contenidors 
ha estat impulsada per l’àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament i 

la Mancomunitat Intermunicipal 
del Cardener, dins de les previ-
sions de l’actual contracte del ser-
veis de neteja viària i recollida i 
transport de residus.
D’altra banda, el Consorci del Ba-
ges per a la Gestió de Residus ha 
fet una neteja a fons dels conteni-
dors d’envasos i de paper i cartró, 
a instàncies de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha instal·lat dues 
minideixalleries a l’entorn de l’Es-
tació d’Autobusos i a la plaça de la 
Serradora. L’objectiu d’aquest nou 
equipament és facilitar el reciclat-
ge de piles, cartutxos d’impressora 
i altres materials petits que no són 
aptes per anar als contenidors.
Les dues minideixalleries han es-
tat instal·lades amb el suport de la 
Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener, dins de les millores del 
nou contracte del servei de recollida 
de residus i neteja viària.

Les noves minideixalleries tenen 
departaments per dipositar CD i 
DVD, cartutxos d’impressora, petits 
aparells elèctrics i electrònics, piles, 
acumuladors i bateries, bombetes 
halògenes i incandescents, bombe-
tes de baix consum i LED. Aquests 
residus també es poden portar a la 
Deixalleria Municipal i a la Deixa-
lleria Mòbil.
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament convida tothom a fer-ne un 
ús adient per afavorir el reciclatge i 
la sostenibilitat.

L’Ajuntament instal·la minideixalleries 
per reciclar productes de petit format

Imatge de la minideixalleria instal·lada a l’entorn de l’Estació d’Autobusos
L’altra nova minideixalleria ha estat ubicada a la plaça de la Serradora

La temporada d’estiu de la Pisci-
na Municipal va acabar el passat 6 
de setembre. El desenvolupament 
de la temporada d’enguany s’ha 
vist molt condicionada per les 
mesures anti-covid, amb limitació 
d’aforament i control de tempe-
ratura corporal. Com en anys an-
teriors, la gestió de la temporada 
d’estiu de la Piscina Municipal va 
anar a càrrec de la Societat Atlèti-
ca de Súria (SAS).

La revista especialitzada ‘Ge-
gants’ ha dedicat la seva portada 
i un ampli article de l’historiador 
i arxiver berguedà Albert Rumbo 
sobre els Gegants Vells de Súria. 
L’article és un resum de l’exhaus-
tiva recerca que Albert Rumbo 
va fer sobre la història d’aquests 
gegants centenaris, i que va ser 
recollida en un llibre editat l’any 
2019 per l’Ajuntament dins de la 
col·lecció Temes de Súria.

La campanya de vacunació de la 
grip es desenvolupa enguany al 
local de l’Esplai, en horari facili-
tat pel Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) Goretti Badia. L’àrea 
de Sanitat de l’Ajuntament ha 
col·laborat per adaptar el local 
de l’Esplai a les necessitats de la 
campanya, amb l’objectiu d’evi-
tar una saturació del CAP per la 
possible aparició de nous casos de 
covid-19.

La temporada d’estiu de 
la Piscina Municipal va 
acabar el 6 de setembre

Protagonisme dels 
Gegants Vells de Súria 
a la revista ‘Gegants’

La vacunació de la grip 
es desenvolupa enguany 
al local de l’Esplai

NOVES EINES PER AFAVORIR EL RECICLATGE I LA SOSTENIBILITAT
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Casos positius

Casos sospitosos

EVOLUCIÓ DIÀRIA

LA COVID-19 A SÚRIA

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del registre del departament de Salut de la Generalitat sobre els casos de covid-19 realitzats a Catalunya. Els casos positius són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica de PCR o una prova de test ràpid. Els 
casos sospitosos corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica PCR o test ràpid amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de 
vigilància epidemiològica. Darrera actualització: 19 d’octubre.
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LA COVID-19 A SÚRIA

Casos positius

Casos sospitosos

EVOLUCIÓ MENSUAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del registre del departament de Salut de la Generalitat sobre els casos de covid-19 realitzats a Catalunya. Els casos positius són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica de PCR o una prova de test ràpid. Els 
casos sospitosos corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica PCR o test ràpid amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel servei de 
vigilància epidemiològica. Darrera actualització: 19 d’octubre.
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MILLORA PER A LES EMPRESES I PER A L’ENTORN NATURAL

Les obres d’ampliació de la depu-
radora del polígon La Pobla, inicia-
des el novembre de 2019, es troben 
aquest mes d’octubre en la recta 
final. Aquesta actuació representa 
una millora important per a les em-
preses del polígon i per a l’entorn 
natural del municipi.
Com altres actuacions programades 
aquest any 2020, aquestes obres van 
romandre aturades entre els mesos 
de març i juliol a causa del confina-
ment provocat per la pandèmia del 
coronavirus.

El projecte també inclou la millora 
del sistema de depuració del barri 
Fusteret, el desenvolupament de 
la qual es troba en espera de re-
bre el vistiplau de la Generalitat i 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA).
El pressupost d’execució de les 
obres, incloent-t’hi la millora del 
sistema de depuració del barri Fus-
teret, se situa en 219.846,68 euros, 
IVA inclòs, finançats per la Dipu-
tació de Barcelona (68%) i l’Ajunta-
ment (32%).

Obres d’ampliació de la depuradora 
del polígon industrial La Pobla Nord

Cartell de les obres d’ampliació de la depuradora al polígon La Pobla Nord
El projecte també inclourà la millora del sistema de depuració del barri Fusteret

El ple municipal va aprovar el 
passat 17 d’agost per 9 vots a fa-
vor (PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 vots 
en contra (ERC) un dictamen so-
bre les contribucions especials 
dels projectes de millora del polí-
gon industrial La Pobla Nord i del 
passeig Joncarets-carrer Industri-
al. En els darrers mesos, el saló de 
sessions de la Casa de la Vila ha 
acollit diferents sessions informa-
tives amb els propietaris d’aques-
tes àrees empresarials.

Súria ha participat enguany en les 
Jornades Europees de Patrimoni 
amb un cap de setmana de visites 
guiades gratuïtes al Poble Vell i al 
centre d’interpretació del Castell. 
Aquesta iniciativa, d’àmbit euro-
peu, volia apropar a tothom la ri-
quesa del patrimoni cultural més 
proper per donar-lo a conèixer i 
revaloritzar-lo. La participació de 
Súria en les Jornades ha estat im-
pulsada per les àrees de Cultura i 
Turisme de l’Ajuntament.

Aprovació de les 
contribucions per a la 
millora dels polígons

Visites guiades gratuïtes 
durant les Jornades 
Europees de Patrimoni

Preparatius per oferir una Cavalcada de Reis 
amb un nou format i sense aglomeracions
L’Ajuntament i el Foment Cultu-
ral han iniciat els preparatius per 
a la propera Cavalcada de Reis, 
que combinarà actes presencials 
sense aglomeracions i altres de 
virtuals per oferir un seguiment 
en directe de l’esdeveniment a 
través de les xarxes socials. 
Els objectius bàsics d’aquest nou 
format són garantir la seguretat 
de tothom i fer arribar la màgia 

de la Cavalcada a tots els infants 
de la vila, amb un respecte total 
de les mesures de prevenció. 
Cada Rei tindrà una comitiva prò-
pia que farà una ruta diferent per 
arribar a tots els barris de la vila. 
El recorregut serà retransmès en 
directe per les xarxes socials per 
tal que les famílies puguin orga-
nitzar-se i estar el mínim temps 
possible esperant el seguici. Imatge de la Cavalcada de Reis
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RENOVACIÓ D’UN DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

XXXXX

La Biblioteca Pública ha donat a 
l’Arxiu Municipal una col·lecció 
de cartells, programes, esqueles i 
recordatoris datats entre els anys 
1942-2019. Els cartells i progra-
mes corresponen a esdeveniments 
i activitats culturals. La col·lecció 
d’esqueles, complementades amb 
recordatoris de difuns, inclou la 
major part de les que van ser ela-
borades a Súria des de la dècada 
de 1950 fins a l’actualitat.  

La Biblioteca Pública fa 
donació de documents 
a l’Arxiu Municipal

L’Ajuntament obrirà propera-
ment una segona convocatòria 
d’ajuts econòmics per a treballa-
dors autònoms, comerços i petites 
empreses de la vila que puguin 
acreditar una reducció dràstica i 
involuntària de la seva facturació 
pels efectes de la covid-19.
L’objectiu d’aquesta segona con-
vocatòria és donar una altra 
oportunitat a les persones, esta-
bliments o empreses que van ser 
desestimades en la primera, així 
com atreure noves sol·licituds.
En la primera convocatòria, 
l’Ajuntament va resoldre favora-
blement 34 sol·licituds, amb un 
total de 16.800 euros en ajuts. El 
romanent de la primera convo-
catòria formarà part de la dotació 
pressupostària de la segona, que 
serà de 20.000 euros.
L’àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament ha impulsat aquesta 
iniciativa per ajudar els professi-
onals, empreses i establiments de 
la vila que s’hagin vist perjudicats 
per la caiguda de l’activitat econò-
mica a causa del coronavirus.

Segona convocatòria 
d’ajuts econòmics per al 
teixit econòmic de la vila

La Fira Medieval d’Oficis d’enguany queda 
suspesa per la incertesa sobre la pandèmia
L’Ajuntament ha decidit sus-
pendre la celebració de la Fira 
Medieval d’Oficis d’enguany 
per la incertesa sobre l’evolució 
de la pandèmia i les dificultats 
de mantenir distàncies de se-
guretat durant el certamen, que 
habitualment aplega milers de 
visitants als carrers i places del 
nucli antic surienc.

L’Ajuntament lamenta els in-
convenients que aquesta de-
cisió hagi pogut causar entre 
artesans, firaires, participants i 
visitants, i els emplaça a l’edició 
de l’any 2021 per retrobar-se al 
Poble Vell. La propera edició de 
la Fira Medieval d’Oficis tindrà 
lloc el cap de setmana del 13 i 14 
de novembre de 2021.

Diferents mancances i problemes 
detectats en el Camp Municipal de 
Futbol quedaran resoltes amb les 
obres desenvolupades en els dar-
rers mesos. Aquesta actuació es va 
iniciar el passat mes de març, però 
va haver de romandre aturada tem-
poralment a causa del confinament.
Les millores consisteixen en una 
remodelació interior dels vestidors 
per tal de guanyar més espai d’ús i 
evitar degoters, pintar l’estructura 
de la graderia i la façana posterior, 
i renovar la tanca sud del recinte. 

El pressupost d’adjudicació de les 
obres ha estat de 293.364,54 euros, 
IVA inclòs. El finançament ha anat a 
càrrec de l’Ajuntament i de la Dipu-
tació de Barcelona, mitjançant una 
subvenció del Pla Xarxa.
La millora del Camp Municipal 
de Futbol ha estat impulsada per 
les àrees d’Esports i Urbanisme de 
l’Ajuntament. La junta del Centre 
d’Esports Súria en va ser informada 
per tal que el seu desenvolupament 
tingués la mínima incidència en les 
activitats del club blanc-i-negre.

Millores en els vestidors i els espais 
oberts del Camp Municipal de Futbol 

Perspectiva del Camp Municipal de Futbol, amb la renovada tanca sud
L’actuació també ha permès resoldre problemes detectats en aquest equipament
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L’Ajuntament i el Consell Comar-
cal del Bages aprofundiran la seva 
col·laboració per desenvolupar 
actuacions de joventut, segons es 
va concretar en una reunió con-
junta que va tenir lloc el 15 de 
juliol a la Casa de la Vila, amb 
l’alcalde Albert Coberó, el con-
seller comarcal d’Esports, Enric 
Forcada,  la regidora de Joventut 
i Esports, Montserrat Albacete, i 
responsables tècnics.

CONSCIENCIACIÓ PER MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA

L’Ajuntament i el Consell 
Comarcal col·laboren 
en temes de Joventut

El web municipal posa a l’abast la col·lecció 
completa de La Torre en format digital
La col·lecció completa del butlle-
tí municipal La Torre és accessi-
ble en format digital al web de 
l’Ajuntament des del passat ju-
liol. La publicació, que va néixer 
el novembre de 1983, permet re-
visar la transformació de la vila, 
l’evolució dels serveis municipals 
i els principals temes del debat 
polític surienc al llarg de gairebé 

quatre dècades. La col·lecció es 
pot consultar a través de l’adreça 
www.suria.cat/latorre.
El web municipal també ha incor-
porat nous apartats sobre els car-
rers de la vila, diferents itinera-
ris relacionats amb el turísme, el 
medi ambient i la geologia, i gale-
ries fotogràfiques sobre les Cara-
melles i la Fira Medieval d’Oficis.

Súria s’ha afegit al projecte Stol-
persteine d’homenatge i record 
a les víctimes del nazisme amb 
una conferència i la col·locació de 
llambordes davant dels domicilis 
dels deportats suriencs (més in-
formació en el proper número de 
La Torre).

Participants en la reunió

La Casa de la Vila va ser il-
luminada de color rosa el 19 d’oc-
tubre amb motiu del Dia Mundial 
contra el càncer de mama. Aques-
ta commemoració vol conscienci-
ar sobre la necessitat de la preven-
ció contra la malaltia.

Adhesió simbòlica 
al Dia Mundial contra 
el càncer de mama

La Policia Local va portar a terme 
entre els dies 5 i 9 d’octubre dife-
rents activitats sobre seguretat vi-
ària per a alumnes de les escoles 
Francesc Macià, Mare de Déu de 
Montserrat i Fedac, dins de la Set-
mana d’Educació per la Mobilitat 
Segura.
La celebració de la Setmana va ser 
una iniciativa de l’àrea de Seguretat 
Ciutadana de l’Ajuntament, amb el 
suport dels centres d’ensenyament 
i del Servei Català de Trànsit. Els 
seus objectius principals eren difon-

dre recomanacions de seguretat vi-
ària i estendre la sensibilització per 
aquest tema entre l’alumnat de les 
escoles surienques.
Les activitats de la Setmana d’Edu-
cació per la Mobilitat Segura han 
inclòs sessions teòriques que es van 
desenvolupar a les escoles de la 
vila, i que van anar a càrrec d’agents 
de la Policia Local. La cloenda va te-
nir lloc el passat 9 d’octubre amb la  
presència del parc mòbil del Servei 
Català de Trànsit a les Pistes de l’Es-
corxador.

Setmana d’Educació per la Mobilitat 
Segura per a l’alumnat de les escoles

El parc mòbil del Servei Català de Trànsit, instal·lat a les Pistes de l’Escorxador 
La Policia Local ha fet xerrades i altres activitats de sensibilització per a l’alumnat

Súria homenatja els 
vilatans deportats 
als camps nazis
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SUPORT A L’ACTIVITAT CULTURAL DE LA VILA

L’Església del Roser va acollir una 
conferència i un concert del pres-
tigiós conjunt de música clàssica 
Ensemble O Vos Omnes els dies 
25 i 26 de setembre, dins del fes-
tival Espurnes Barroques. Amb 
aquestes reeixides activitats, van 
ser estrenades les darreres remo-
delacions fetes en el temple, entre 
les quals destaca la desaparició de 
les baranes que separaven l’altar i 
la resta de l’Església.
Totes dues activitats van aconse-
guir un important ressò i van tenir 
lloc amb les habituals mesures de 
prevenció anti-covid. En la confe-
rència, l’arquitecte Jordi Morros, 
especialitzat en patrimoni, va re-
marcar que l’evolució històrica 
de l’Església del Roser converteix 
aquest temple en “un cas molt ca-
racterístic i representatiu” de l’ar-
quitectura barroca.
Abans de l’inici de la conferència, 
l’alcalde Albert Coberó va fer pa-
lès la importància de “potenciar la 
cultura i cohesionar el territori”, 
especialment en les actuals cir-
cumstàncies.
El passat 14 d’octubre, l’Església 
del Roser també va acollir una 
tertúlia del Club de Lectura de la 
Biblioteca Pública amb l’escriptor 
gironí Rafel Nadal. Aquest acte 
havia estat ajornat dues vegades a 
causa de la pandèmia.

La Biblioteca Pública va iniciar el 
passat 16 de juliol la celebració del 
seu 70è aniversari amb un passeig 
literari nocturn, protagonitzat per 
la música i la lectura de textos d’au-
tors relacionats amb la vila. L’acte 
va comptar amb la participació de 
prop d’un centenar de persones.
Aquest recorregut es va desenvo-
lupar entre l’avinguda de l’Ajunta-
ment i la plaça Clavé, amb aturades 
en punts significatius del centre 
urbà per escoltar interpretacions 
d’una quinzena de rapsodes i mú-
sics de la vila.
En l’inici del recorregut, la biblio-
tecària Maria Àngels Alsina va dir 
que aquests setanta anys han estat 
“un llarg 
c a m í ” 
per a la 
B i b l i o -
teca su-
r i e n c a . 
T a m b é 
va tenir 
paraules 
de reco-
n e i x e -

ment per a la seva antecessora i pri-
mera bibliotecària de Súria, Maria 
Rosa Gasset.
Entre les persones participants en 
el recorregut commemoratiu es 
trobaven l’alcalde Albert Coberó, 
el regidor de Cultura i Via Pública, 
Miquel Soliva, i altres membres de 
la corporació municipal. L’organit-
zació de l’acte, conduït per Marialba 
Esquius i Josep Peramiquel, va anar 
a càrrec de la Biblioteca Pública i 
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, 
amb el suport de la Diputació.
La inauguració d’aquest equipament 
cultural va tenir lloc el 16 de juliol 
de 1950. Fins al juny de 1987, la Bi-
blioteca era ubicada a la cruïlla entre 

l’avingu-
da Santa 
Bàrbara i 
el carrer 
Montser-
rat, en 
un local 
que des-
prés va 
ser en-
derrocat.

Un passeig literari obre la celebració 
dels 70 anys de la Biblioteca Pública

Lectura de textos durant el passeig literari per punts destacats del centre urbà
Prop d’un centenar de persones va participar en l’acte inaugural del 70è aniversari

Classe de català a l’antic local, amb Salvador Perarnau

L’Església del Roser 
acull diferents activitats 
culturals que obtenen  
un important ressò

Imatge del concert d’O Vos Omnes
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Prioritats

Tardor incerta

Compromesos amb la ciutadania
Fa mesos que estem immersos en una si-
tuació de crisi sanitària, social i econòmi-
ca sense precedents.  Aquest escenari fa 
que aquells i aquelles que tenim respon-
sabilitats de govern, haguem de prendre 
decisions i prioritzar algunes actuacions.
Des del primer moment, l’Ajuntament 
ha prioritzat el benestar de les persones i 
negocis i comerços  de la nostra vila, amb 
un objectiu clar i compartit: que ningú es 
quedi enrere.
És per això que, tot i les moltes limitaci-
ons econòmiques imposades, hem prio-
ritzat les tasques que més poden ajudar 

la ciutadania a través d’un diàleg amb 
totes les forces polítiques del consistori.                           
Malgrat tot, estem preparant ja l’any 
2021, que esperem que sigui l’any de la 
recuperació, i que moltes famílies de Sú-
ria puguin sortir de la situació de crisi 
que viuen actualment. És per això que 
estem consensuant unes ordenances fis-
cals amb eixos socials i de sostenibilitat 
que seran el primer pas per a uns pressu-
postos ambiciosos i de millora de Súria.   
Els pressupostos que s’aprovaran, han 
de ser uns pressupostos que garantei-
xin que el nostre poble encara el futur 

amb optimisme i il·lusió, i és per això 
que us garantim que ens hi deixarem la 
pell. Perquè el PSC de Súria és garantia 
de progrés i volem que tothom tiri en-
davant.
Treballarem de manera incansable per 
estar a l’alçada de les circumstàncies his-
tòriques que estem vivint. Us demanem 
que entre totes i tots, seguim les indicaci-
ons de les autoritats sanitàries i tingueu 
cura de tothom del vostre entorn.
Gràcies per l’esforç i la responsabilitat 
col·lectiva!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

La pandèmia de COVID-19, com no 
podia ser d’altra manera, comporta 
que els regidors del GIIS i tot l’equip 
de govern haguem reorganitzat tots 
els recursos que tenim a l’abast per 
fer-hi front.
No hem dubtat ni un segon que ara 
combatre la pandèmia és la gran 
prioritat, ajudant dins la mesura del 
possible totes les nostres persones, 
entitats i empreses: des del comen-
çament de la crisi i fins que aquesta 
situació s’acabi. No hi ha cap qüestió 
programàtica que passi per davant 

de la salut publica i el benestar de la 
població.
Hem reforçat la neteja i desinfecció 
d’espais i centres educatius i garan-
tit el subministrament d’equips de 
protecció, sempre difonent la infor-
mació de què disposem a cada mo-
ment amb la màxima transparència 
i celeritat.
Reorganitzant els formats i mesures 
de seguretat, hem reactivat el mer-
cat setmanal i donat suport a actes 
culturals, esportius i festius.
Hem activat una línia d’ajuts direc-

tes d’emergència al teixit comercial i 
empresarial local. I estem convocant 
una segona subvenció perquè ningú 
es quedi fora. Treballem en el pla de 
millora dels nostres polígons indus-
trials, i en el museu de la mineria, 
a més de concretar millores a la via 
pública.
Demanar-vos que, amb seny i ci-
visme es compleixin les mesures 
de seguretat per a la contenció del 
coronavirus. Els regidors del GIIS 
sempre a prop teu.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Benvolgut/des, els últims dies hem 
tornat a patir la repressió per part del 
poder judicial amb la inhabilitació 
del MH President Torra. La repressió 
ens repercuteix a tothom ja que en 
qualsevol moment també en podem 
ser víctimes. Volem denunciar una 
altra vegada la injustícia que patim i 
volem mostrar la nostra solidaritat i 
suport a tots els represaliats. 
En l’àmbit municipal destaquem les 
trobades que hem realitzat l’últim 
mes amb diferents entitats del mu-
nicipi. Amb el comitè de treballadors 

de la mina de Súria per donar-los su-
port i ajuda en el que necessitin. La 
reducció de la plantilla és una deci-
sió inesperada i radical, esperem que 
el seu impacte sigui el mínim. Amb 
l’associació d’empresaris vam copsar 
la intranquil·litat del col·lectiu da-
vant la incertesa de les conseqüències 
de la pandèmia, és per això que vam 
fer un prec, en el ple de setembre, de 
convocar trobades periòdiques entre 
tots els grups municipals, el teixit 
empresarial i el comerç del poble. 
Aprofitem per dir que al ple d’agost 

vam votar en contra de les contri-
bucions especials dels polígons in-
dustrials, ja que el projecte ha estat 
modificat i és diferent del de la legis-
latura passada.
Els propers mesos seran molt com-
plicats. És per això que ERC-SÚRIA 
continuarà al costat de l’equip de 
govern en tot el que faci falta per fer 
front a la gravíssima crisi sanitària i 
econòmica.
Us desitgem salut a tothom i molts 
ànims!

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.

Ràdio Súria: 107.8 FM i webs www.suria.cat/radiosuria i www.radiosuria.cat
Web: www.suria.cat
Twitter: twitter.com/AjdeSuria
YouTube: www.youtube.com/c/AjuntamentdeSúria08260
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Constructius

Memòria històrica

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.

Des de l’alternativa independent per 
a Súria sempre hem entès que l’opo-
sició juga un paper fonamental en la 
democràcia, ja que té com a funció el 
control de les actuacions de l’equip 
de govern municipal i la responsa-
bilitat de donar suport o dissentir 
de la majoria, sense oblidar mai que 
l’objectiu essencial és el benestar de 
les surienques i els suriencs. Des que 
vam començar com a projecte polític 
no hem perdut mai de vista aquestes 
funcions i, per això, ens definim (i ac-
tuem) com a una oposició constructi-

va i responsable.
No només ho expliquem amb parau-
les, sinó també amb fets concrets. Pel 
que fa a les Ordenances fiscals per al 
proper 2021, l’aiS ha aconseguit que 
l’equip de govern acceptés la nostra 
proposta d’augmentar la bonificació 
de la plusvàlua municipal que passa-
rà a ser d’un 95 % (estava situada en 
un 75%) i que s’elimini del redactat 
la clàusula que exigia que els hereus 
havien d’haver conviscut en el domi-
cili de la persona traspassada.  Un al-
tre exemple: l’equip de govern ens va 

exposar la seva proposta de bonificar 
l’IBI per a instal·lacions fotovoltai-
ques, una bonificació que s’aplicaria 
a partir de 2021; l’alternativa inde-
pendent per a Súria ha acordat que 
aquesta bonificació es pugui aplicar 
a les instal·lacions del 2019 i 2020...
Això, però, no vol dir que hàgim re-
nunciat al nostre compromís amb te-
mes tan importants per al municipi 
com la futura biblioteca o la recollida 
porta a porta, ni al nostre compromís 
amb el país, la democràcia i les lliber-
tats.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

La memòria històrica per un 
banda és un homenatge a totes 
les persones que van patir si-
tuacions injustes, de manca de 
llibertat i d’agressions per part 
de governs feixistes. I per l’altra 
banda és una forma de recordar 
els errors i d’intentar no repe-
tir-ho, tot i que hi hagi governs 
actuals que tinguin tics que re-
corden a temps passats.
Des de l’anterior equip de go-

vern i de l’empenta de persones 
particulars amb interès per la 
memòria històrica vam posar 
la llavor d’aquest gran projec-
te que, per la sobresaturació de 
la persona responsable de Stol-
persteine, no es va poder acabar 
de tancar, però va quedar latent.
Ara, gràcies a l’ajuntament ac-
tual i al treball de totes aquestes 
persones que creien en el pro-
jecte i que hi van dedicar moltes 

hores, hem pogut veure les Stol-
persteine pels carrers de Súria.  
Un gest d’homenatge per les 
persones deportades als camps 
d’extermini nazis i per totes les 
víctimes de governs feixistes. 
Per vosaltres i per totes les víc-
times que mai podran rebre el 
seu reconeixement ni reparació 
històrica: perquè el vostre sofri-
ment no va ser en va i el vostre 
record serà etern!
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