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Nou pressupost municipal per 
afrontar la covid i millorar la vila
L’Ajuntament manté congelades les principals taxes i impostos
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El ple municipal va aprovar inicial-
ment el pressupost municipal per a 
l’any 2021 sense cap vot en contra, 
en una sessió extraordinària que va 
tenir lloc el passat 3 de desembre. 
El resultat de la votació va ser de 7 
vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i 5 abs-
tencions (ERC i aiS). El ple es va ce-
lebrar amb l’absència d’un membre 
del grup municipal del GIIS.
El nou pressupost serà de 
7.214.124,33 euros. En la seva ela-
boració s’ha tingut molt present la 
difícil situació creada per la pandè-
mia, tant pel que fa a les previsions 
d’ingressos com de despeses, però 
sense comptabilitzar cap ingrés o 
subvenció que no sigui previsible 
d’ingressar o no estigui confirmada. 
Un dels objectius principals és ga-
rantir la dotació de les partides 
necessàries per fer front a la crisi 
sanitària i econòmica, amb un in-
crement dels recursos destinats als 
serveis bàsics que repercuteixen di-
rectament en les persones.
D’altra banda, el capítol de passius 
financers baixa en relació amb exer-
cicis anteriors, gràcies al descens de 
l’endeutament municipal.
En el nou pressupost s’inclouen, en-
tre d’altres, les següents novetats:
▶ Creació de noves partides per a 
les àrees de Sanitat i de Promoció 

Econòmica per fer front a les neces-
sitats derivades de la crisi de la co-
vid en aquests dos àmbits.
▶ Increment de les partides de l’àrea  
de Via Pública per al manteniment 
de l’enllumenat, de la via pública i 
de materials.
▶ Creació d’una nova partida per 
l’obertura d’una nova franja peri-
metral.
▶ Manteniment de totes les subven-
cions i ajuts.
▶ Augment de la partida de presta-
cions d’urgència social.
Durant el procés d’elaboració del 
nou pressupost es van fer reunions 
amb tots els grups municipals per 
tal d’intentar arribar a un consens 
sobre el seu contingut.
La partida d’inversions previs-
tes per a l’any 2021 se situa en 
1.214.380,12 euros. Algunes de les 
més destacades són les següents:
▶ Urbanització del carrer de Sant 
Sebastià (a la portada, foto de l’estat 
actual d’aquest sector).
▶ Millora de l’accessibilitat al barri 
Santa Maria.

▶ Pressupostos participatius dels 
barris de la vila.
▶ Millora de quadres i línies del ser-
vei d’enllumenat públic.
▶ Millora de parcs infantils.
▶ Local social de l’Associació de 
Veïns del Raval Vell-barri de Sant 
Jaume.
▶ Urbanització de la plaça de Sant 
Joan.
▶ Millores al Cementiri Municipal.
▶ Reposició de sistemes de saneja-
ment.
▶ Millora de camins municipals.
▶ Adquisició de desfibril·ladors.
Evidentment, aquestes no són les 
úniques inversions que es portaran 
a terme a la vila durant l’any 2021. 
A més, la continuïtat de la partida 
de pressupostos participatius per-
metrà finançar altres actuacions 
proposades per les associacions de 
veïns per als seus barris.

Taxes i impostos congelats. 
Una de les bases fonamentals dels 
pressupostos municipals són les 
ordenances fiscals. L’Ajuntament   

En l’elaboració del nou 
pressupost municipal 
per a l’any 2021 s’ha 
tingut molt present la 
difícil situació creada 
per la pandèmia en 
els àmbits social i 
empresarial de la vila

El nou pressupost municipal vol ser una eina 
per millorar la vila, tot i les dificultats actuals

Una de les inversions previstes serà destinada a millorar els parcs infantils
El nou pressupost municipal inclou diferents inversions als diferents barris de la vila
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Estem a les portes d’unes festes de Nadal i Cap 
d’Any que han de ser, per força, diferents a les que 
estàvem acostumats. Per això, en aquesta ocasió, 
m’agradaria demanar-vos que siguem prudents. I 
és que malgrat els esforços que totes i tots estem 
duent a terme, les xifres de la COVID-19 ens obli-
guen a estar alerta i a no abaixar la guàrdia.
Tot i tenir esperances en una futura vacunació 
massiva que ens ajudi a superar aquesta etapa 
fosca, hem de tenir present que ens esperen uns 
mesos durs, ens els que haurem de fer front a 
l’amenaça d’una tercera onada. És aquí on, com 
a Ajuntament, vull que ens sentiu a prop vostre.

Hem estat treballant intensament per tal de garan-
tir la seguretat sanitària de totes i tots els suriencs 
i surienques, fent tot allò que ha estat necessari 
per tal de poder reobrir les escoles amb seguretat, 
desinfectant els parcs infantils i garantint que tots 
els actes que es duen a terme compleixen amb la 
normativa PROCICAT.
Desitjo que passeu unes bones festes i encarem el 
2021 amb felicitat i optimisme.
Seguirem treballant per a totes i tots vosaltres.

ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria

Compromís municipal

EDITORIAL

mantindrà congelades 
les principals taxes i 
impostos municipals 
durant l’any 2021, 
d’acord amb la revisió 
d’ordenances fiscals 
que el ple va aprovar 
per unanimitat el pas-
sat 29 d’octubre.
En el desenvolu-
pament del procés 
d’elaboració d’aquesta 
revisió, també s’ha 
tingut molt en compte 
la difícil situació que 
afecta moltes persones 
i sectors empresarials 
per l’impacte de la co-
vid. D’altra banda, s’hi 
ha volgut aplicar una 
distribució equitativa, 
homogeneïtzada i pro-
porcional de la fiscalitat municipal.
Durant l’any 2021 es mantindran 
sense canvis els tipus de l’impost 
sobre béns immobles (IBI), la taxa 
de vehicles i la taxa d’escombraries.  
Entre les novetats destacades de la 
revisió d’ordenances fiscals es tro-
ben els següents punts:

▶ Incentius a la promoció del llo-
guer social: bonificació de la quota 
íntegra de l’IBI per als habitatges 
destinats a la mediació en el lloguer 
social, habitatges d’inserció i habi-
tatges de protecció oficial en règim 
de lloguer, sotmesos a una renda 
per sota del preu de mercat.

▶ Incentius a l’energia so-
lar: bonificacions per als 
immobles i per als habi-
tatges plurifamiliars que 
tinguin instal·lacions d’au-
toconsum sense estar-hi 
obligats per la normativa 
urbanística o les ordenan-
ces municipals. També es 
concedirà una bonificació 
de la quota de l’impost 
sobre construccions, instal-
lacions i obres (ICIO) per 
la incorporació de siste-
mes per a l’aprofitament de 
l’energia solar.
▶ Incentius empresarials: 
Les empreses que iniciïn 
qualsevol activitat empre-
sarial i tributin per quota 
municipal gaudiran d’una 
bonificació durant dos 

anys. També es suspèn temporal-
ment la vigència de l’ordenança per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules, cadires i altres durant 
els exercicis de 2020 i 2021.
▶ Serveis funeraris: S’estableix en 
16,45 euros la taxa sobre modifica-
ció o pròrroga de drets funeraris.

Principals xifres del pressupost municipal per a l’any 2021
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ACCIONS PER A LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES

La façana principal de la Casa de 
la Vila ha estat il·luminada de co-
lor lila i vermell, respectivament, 
amb motiu de la commemoració 
del Dia Internacional per l’elimi-
nació de la violència envers les 
dones (25 de novembre) i del Dia 
Mundial de la Sida (1 de desem-
bre), com a símbol d’adhesió a 
aquestes dates.

Imatge de l’acció simbòlica d’adhesió

Il·luminació solidària 
de la façana principal 
de la Casa de la Vila

L’alcalde Albert Coberó va parti-
cipar a començaments de novem-
bre en una reunió telemàtica amb 
l’alcaldessa de Balsareny i els bat-
lles de Cardona, Manresa i Sallent 
per analitzar la situació actual i el 
futur de la mineria del Bages. 

Reunió telemàtica de 
l’alcalde de Súria sobre 
la mineria del Bages

Les obres del pla de millora de po-
lígons s’han iniciat aquest mes de 
desembre amb la urbanització del 
vial principal del polígon La Pobla 
Nord i del tram final del passeig de 
Joncarets. La tercera actuació del 
pla seran les obres de millores pun-
tuals en l’accés al polígon Abadal.
La urbanització del vial principal 
del polígon La Pobla Nord té un 
pressupost de 180.000 euros, IVA 
inclòs, i la seva durada prevista serà 
d’uns dos mesos.
Pel que fa a la urbanització del tram 

final del passeig de Joncarets, es 
perllongarà durant uns dos mesos i 
mig, i té un pressupost d’adjudica-
ció de 434.035,98 euros.
El pla de millora de polígons és una 
iniciativa de les àrees municipals de 
Promoció Econòmica i Urbanisme, 
amb el suport de l’àrea de Desenvo-
lupament Econòmic de la Diputa-
ció de Barcelona. Els seus objectius 
principals són la millora de l’acces-
sibilitat, la mobilitat, l’estalvi ener-
gètic i les xarxes de serveis existents 
als polígons de la vila.

El pla de millora de polígons comença 
amb obres a La Pobla Nord i Joncarets

Inici de les obres que es desenvolupen al vial principal de La Pobla Nord
La tercera actuació del pla de millora es farà als accesos del polígon Abadal

El nucli de Cererols ja disposa d’enllumenat 
públic amb fanals alimentats per energia solar
El nucli de Cererols ja disposa 
d’enllumenat públic, després de 
la instal·lació per part de l’Ajunta-
ment de tres fanals alimentats per 
energia solar. Aquesta és la primera 
vegada que s’utilitza aquest tipus 
d’energia en l’enllumenat públic de 
la vila.
Aquesta millora ha estat impulsada 
per les àrees de Medi Ambient i Via 
Pública, responent a una reivindica-

ció històrica del veïnat de Cererols. 
La instal·lació dels fanals va anar 
a càrrec de la Brigada Municipal 
d’Obres i Serveis.
L’Ajuntament es planteja la instal-
lació d’aquest tipus de fanals en 
altres punts del municipi en què si-
guin necessaris per resoldre possi-
bles problemes de connexió a la xar-
xa en entorns rurals, i per promoure 
l’ús de les energies renovables. Fanal del nou enllumenat de Cererols
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Súria honora la memòria dels deportats de 
la vila als camps d’extermini del nazisme
Súria va honorar la memòria dels 
deportats de la vila als camps d’ex-
termini nazis amb la col·locació de 
catorze llambordes Stolpersteine al 
davant dels domicilis on van viure, 
en un emocionant acte que va tenir 
lloc el passat 17 d’octubre. Les llam-
bordes seran un recordatori perma-
nent de les víctimes surienques del 
nazisme.
L’acte es va desenvolupar al centre 
urbà i als barris de Santa Maria i 
Poble Vell. Va comptar amb la pre-
sència de familiars d’alguns dels 
deportats, que van fer el lliurament 
simbòlic de les llambordes per a la 
seva col·locació.
Els catorze deportats suriencs ho-
menatjats són els següents: Manuel 
Canga Fernández, Francisco Cazor-
la Zamora, Manel Cazorla Zamora, 
Manuel Fernández López, Rafael 

Fosch Pie, Climent Girona Prades, 
Antonio Martínez López, José Mar-
tínez Rodríguez, Josep Masanell 
Torrebadella, Juan Navarro Pérez, 
Juan Pérez Sánchez, Francisco Ri-
bas Pubill, Germán Tudela García i 
Antonio Yélamos Sevillano.
L’alcalde Albert Coberó va expres-
sar el “compromís” de l’Ajunta-
ment per a la recuperació de la 
memòria històrica i dels suriencs 
que van ser víctimes del nazisme, 
una iniciativa que va començar en 
el mandat anterior i que tindrà con-
tinuïtat per intentar localitzar nous 
deportats. Per la seva banda, el di-
rector de Memorial Democràtic, 
Jordi Font, va explicar que les llam-
bordes Stolpersteine són “un me-
morial viu i dinàmic” que fa que la 
memòria dels deportats “torni a ser 
present entre nosaltres”.

La col·locació de les llambordes va 
anar precedida per la celebració 
d’un acte de record i homenatge 
que va tenir lloc el 16 d’octubre a 
l’Església del Roser, amb la inter-
venció dels suriencs Jordi Alsina, 
representant de l’entitat Amical de 
Mathausen, i Jenifer Montaño, his-
toriadora que ha fet la recerca sobre 
els deportats suriencs. També hi va 
parlar la sociòloga Marta Simó, as-
sessora de Memorial Democràtic i 
experta en deportació catalana.
El web municipal ha incorporat un 
apartat permanent sobre els depor-
tats suriencs i el projecte Stolpers-
teine, amb dades sobre les víctimes 
surienques i enllaços de localització 
de les llambordes d’homenatge als 
deportats. L’enllaç directe d’aquest 
apartat és el següent: www.suria.cat/
stolpersteine.

RECORDAR EL PASSAT PER TAL QUE EL PATIMENT DE LES VÍCTIMES NO S’OBLIDI

L’acte de col·locació de les llambordes Stolpersteine va reunir familiars d’alguns dels deportats suriencs als camps nazis
A l’esquerra, un moment del parlament de l’alcalde Albert Coberó, al costat del director de Memorial Democràtic, Jordi Font
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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 
comptabilitzats 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. L’actualització de dades es fa de forma permanent, i per tant pot presentar diferències amb dades 
publicades anteriorment. Darrera actualització: 10 de desembre.

Casos positius

Casos sospitosos

EVOLUCIÓ MENSUAL
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SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL I ASSOCIATIU DE LA VILA

XXXXX

Novetats en la nova 
convocatòria del concurs 
d’il·luminació nadalenca

Foto de l’acte de lliurament

La Junta de Govern Local aprova l’atorgament 
d’una trentena de subvencions per a entitats
La Junta de Govern Local va 
aprovar el passat 5 de novembre 
l’atorgament d’una trentena de 
subvencions a entitats surien-
ques que van participar en la 
darrera convocatòria oberta per 
l’Ajuntament per a la realització 
d’activitats desenvolupades al 
llarg d’aquest any 2020. 
Tot i el descens de l’activitat de les 

entitats a causa de la pandèmia, 
l’Ajuntament n’ha mantingut un 
import similar al del darrer exer-
cici com a mostra de suport al 
teixit associatiu de la vila.
L’import total de les subvencions 
atorgades és de 29.385 euros. Les 
entitats hauran de justificar les 
despeses subvencionades, segons 
la normativa vigent.

L’Ajuntament ha fet una nova con-
vocatòria extraordinària d’ajuts per 
a persones treballadores autòno-
mes, comerços i petites empreses 
que s’hagin vist afectades econò-
micament pels efectes de la covid. 
Es tracta de la segona convocatòria 
que s’ha realitzat enguany per do-
nar suport al teixit empresarial suri-
enc, davant de les dificultats provo-
cades pel coronavirus.
Aquesta iniciativa ha estat impulsa-
da per l’àrea de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament pel fort impac-
te que la pandèmia ha tingut en el 
volum de negoci de les empreses i 

professionals de la vila des de l’es-
clat d’aquesta crisi sanitària.
El termini de sol·licituds va roman-
dre obert entre els dies 27 de novem-
bre i 6 de desembre. La quantitat 
destinada a aquesta nova convoca-
tòria és de 20.000 euros, atorgats pel 
sistema de concurrència.
Els ajuts previstos en aquesta nova 
convocatòria són de 400 o 500 euros 
per persona i/o activitat, d’acord 
amb el volum de pèrdues registra-
des o de caiguda de la facturació. La 
primera convocatòria d’ajuts al tei-
xit empresarial es va posar en mar-
xa el passat mes de maig.

Nova convocatòria d’ajuts per al teixit 
empresarial per la crisi de la covid

Imatge de les convocatòries d’ajuts per a autònoms, comerços i empreses
La pandèmia del coronavirus ha tingut un fort impacte en el teixit econòmic de la vila

La Setmana Europea de la Preven-
ció de Residus es va desenvolupar 
el passat mes de novembre amb 
un format bàsicament telemàtic a 
causa de les mesures de prevenció 
anti-covid. L’Ajuntament de Sú-
ria s’ha afegit a aquesta iniciativa 
d’àmbit europeu a través de l’àrea 
municipal de Medi Ambient.

L’Ajuntament ha convocat una 
nova edició del concurs d’il-
luminació nadalenca en façanes i 
balcons, amb l’objectiu d’estimu-
lar la instal·lació d’ambientacions 
originals que contribueixin a do-
nar un aire especial i festiu per 
transmetre una imatge d’il·lusió 
en aquest any tan difícil. 
El lliurament dels guardons va te-
nir lloc el passat 13 de desembre. 
Els premis del concurs són vals de 
compra per als establiments adhe-
rits a Súria Punt Comercial. El ju-
rat estava format per membres del 
Consell Municipal dels Infants.
D’altra banda, l’àrea municipal 
de Festes ha avançat enguany la 
instal·lació de la il·luminació na-
dalenca al centre urbà i als barris 
de la vila, en relació amb anys an-
teriors. El procés d’instal·lació ha 
anat a càrrec de la Brigada Muni-
cipal d’Obres i Serveis.

L’Ajuntament s’afegeix a 
la Setmana Europea de 
la Prevenció de Residus
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L’Ajuntament ha distribuït kits 
d’higiene dental entre l’alumnat 
d’educació primària, dins de la 
campanya ‘Dents fortes i sanes’, 
impulsada per la Generalitat. Les  
àrees municipals de Sanitat, En-
senyament i Joventut han portat 
a terme aquesta iniciativa amb la 
col·laboració de les escoles.

ELS INFANTS I LES PERSONES GRANS, CLAUS PER A LA COHESIÓ SOCIAL

Campanya d’higiene 
dental entre l’alumnat 
d’educació primària

Kit d’higiene dental per a escolars

L’Ajuntament va obrir el novem-
bre passat una nova edició de la 
convocatòria de sol·licitud de 
subvencions per a arranjaments 
d’habitatges de persones majors 
de 65 anys i especialment vulne-
rables, per iniciativa de l’àrea de 
Benestar Social.

Nova convocatòria dels 
ajuts per a arranjaments 
de persones vulnerables

L’Ajuntament ha 
fet arribar a les 
persones majors 
de 65 anys del 
municipi un cla-
uer i un punt de 
llibre com a reco-
neixement sim-
bòlic per la seva 
comprensió i es-
forç des de l’inici 
de l’actual pandè-
mia. L’enviament 
d’aquesta trame-
sa va anar acom-
panyada per una 
carta de l’alcalde 
Albert Coberó, en 
què expressava el suport municipal 
a la gent gran de la vila. Segons l’al-
calde de Súria, “la vostra experièn-
cia i saber fer segur que pot ajudar 
col·lectivament a tots els que teniu 
al vostre entorn”.
El clauer lliurat a les persones grans 
de la vila porta gravada la frase 
“Gràcies per ser-hi” i el logotip de 
l’Ajuntament. Al punt de llibre hi 
ha una relació de telèfons de ser-
veis, a més d’una frase d’una cançó 
de Joan Manel Serrat i una foto his-

tòrica del desa-
paregut cinema 
Califòrnia com a 
equipament re-
presentatiu de la 
història surien-
ca del segle XX i 
molt recordat per 
la gent gran de la 
vila.
Enguany, l’àrea 
de Benestar So-
cial de l’Ajunta-
ment ha suspès 
la celebració de 
la tradicional Set-
mana de la Gent 
Gran a causa de 

la situació causada pel coronavirus. 
En la carta adreçada a les persones 
grans de la vila, l’alcalde de Súria 
remarca que l’Ajuntament ha d’es-
merçar tots els esforços per “evitar 
qualsevol focus o moment de con-
tagi”, motiu que ha aconsellat la 
suspensió de l’edició de la Setmana 
que s’havia de fer enguany.
Albert Coberó també hi expressa la 
voluntat de l’Ajuntament de “ser 
proper” i de posar-se al servei de 
les persones grans.

L’Ajuntament fa un reconeixement 
simbòlic per a la gent gran de la vila

Punt de llibre i clauer per a la gent gran

Activitats del Centre Obert El Brot amb motiu 
del Dia Internacional dels Drets dels Infants
El Centre Obert El Brot va com-
memorar el Dia Internacional dels 
Drets dels Infants amb una acció 
simbòlica a la plaça de la Serradora. 
L’acció va consistir en la col·locació 
de retallables que havien estat fets 
pels infants d’aquest servei munici-
pal, amb missatges i dibuixos sobre 
els drets dels infants.
El Dia Internacional dels Drets dels 
Infants se celebra cada 20 de no-

vembre. Al llarg d’aquest mateix 
mes, el Centre Obert va fer diferents 
activitats relacionades amb aquesta 
data, a través de jocs, manualitats i 
teatre, entre d’altres.
El Centre Obert El Brot és un servei 
municipal, adscrit a l’àrea de Benes-
tar Social de l’Ajuntament, per a la 
socialització i el desenvolupament 
de la personalitat d’infants i joves 
de 5 a 14 anys. Elaboració dels retallables
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UN PROBLEMA SOCIAL QUE REQUEREIX LA IMPLICACIÓ DE TOTHOM

L’Ajuntament ha portat a terme 
diferents gestions amb el grup 
Endesa per tal de demanar expli-
cacions sobre els talls de submi-
nistrament elèctric que han tingut 
lloc a la vila en els darrers mesos.  
L’equip de govern municipal tam-
bé va expressar la seva queixa a la 
companyia per l’avaria que va dei-
xar sense electricitat una bona part 
del nucli urbà entre els dies 20 i 21 
d’octubre.

L’Ajuntament demana 
explicacions a Endesa 
pels talls d’electricitat

El Casal de Joves ha convocat el 
concurs #Nadalconfinatsúria per 
a fotografia, dibuix i creació de 
passatemps. L’àrea municipal de 
Joventut ha promogut la convoca-
tòria amb l’objectiu d’impulsar la 
creativitat del jovent de la vila amb 
una activitat participativa que es 
pugui desenvolupar dins de les 
limitacions actuals. El termini de 
presentació es perllongarà fins al 
proper 6 de gener.

Concurs del Casal de 
Joves sobre fotografia, 
dibuix i passatemps

L’acte central del Dia Internacio-
nal per l’eliminació de la violència 
envers les dones va tenir lloc el 28 
de novembre a la Casa de la Vila i 
es va fer de forma restringida per 
l’aplicació de mesures anti-covid. 
Posteriorment va ser emès pel canal 
de l’Ajuntament a YouTube i per 
l’emissora municipal Ràdio Súria.
Com en anys anteriors, l’acte va 
consistir en una encesa d’espelmes, 
la lectura d’un manifest a càrrec 
d’alumnes de l’Escola Municipal de 
Formació d’Adults i interpretacions 
de l’Escola Municipal de Música. 
L’Ajuntament va reiterar el seu re-
buig a “tot tipus de violència” i va 
encoratjar les persones que treba-
llen per detectar aquest problema, 
indepentdentment del seu gènere.
Entre les persones assistents a l’acte 
es trobaven l’alcalde Albert Coberó, 
altres membres de l’equip de go-
vern municipal i representants dels 

grups polítics de la corporació.
L’Ajuntament va fer altres accions 
simbòliques amb motiu del Dia In-
ternacional, que es celebra el 25 de 
novembre. A més d’il·luminar de 
color lila la façana de la Casa de la 
Vila, també es van posar pancartes 
amb missatges de sensibilització a 
l’edifici consistorial i a les places de 
Sant Joan i de la Serradora.
L’organització va anar a càrrec de 
les àrees d’Igualtat i Joventut de 
l’Ajuntament, amb la col·laboració 
dels centres formatius municipals, 
Casal de la Dona, Consell Comarcal 
del Bages, Diputació de Barcelona i 
Institut Català de les Dones.
L’octubre passat, l’Ajuntament va 
fer difusió de la campanya ‘Dipo-
sita aquí el teu masclisme’, amb la 
col·locació d’adhesius amb aquest 
missatge sobre papereres i conteni-
dors. La campanya va ser impulsa-
da per l’Institut Català de les Dones.

Súria celebra el Dia Internacional per 
l’eliminació de la violència masclista

Súria va recordar el 125è aniversari 
del naixement del poeta Salvador 
Perarnau amb un acte que va tenir 
lloc el 13 de desembre al davant de 
la seva casa natal, al barri de Fus-
teret. Aquest ha estat l’inici d’una 
sèrie d’activitats que es desenvo-
luparan en els propers mesos per 
tal de difondre la vida, l’obra i la 
personalitat de l’escriptor i intel-
lectual surienc (més informació en 
el proper número de La Torre).

Súria recorda els 125 
anys del naixement del 
poeta Salvador Perarnau

L’acte central del Dia Internacional es va celebrar al pati de la Casa de la Vila
A sota, lectura del manifest i pancarta col·locada a la façana de l’edifici consistorial
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Responsabilitat

Ordenances i pressupost continuistes

Encarant el 2021 amb optimisme
Estem a les acaballes d’aquest 2020, que 
ha trastocat i desestabilitzat la vida de 
tots els ciutadans i ciutadanes, a molts 
nivells: sanitari, social i econòmic.
Malgrat tot, com a Ajuntament i com a 
Govern, hem volgut estar al costat de 
tots els suriencs i surienques, amb un 
seguit de mesures sense precedents al 
nostre municipi, i estant al costat dels co-
merços i autònoms que més han patit el 
tancament forçat dels seus establiments.
Pensant en el futur, fa mesos que hem 
estat treballant en unes ordenances i un 
pressupost realista i que encari els rep-

tes de futur que Súria necessita. Gràci-
es al diàleg i voluntat de consens que 
ha tingut el govern i la oposició, es va 
aconseguir aprovar per unanimitat les 
ordenances fiscals pel proper any, i vam 
aconseguir aprovar els pressupostos per 
al 2021 sense cap vot en contra.
Aquests pressupostos han de servir per 
encarar un futur millor per a Súria. Aca-
bant projectes del Pla de Barris (promo-
gut per la Generalitat de Catalunya sota 
la presidència del PSC), assumint noves 
obres per millorar els nostres entorns 
(com ara els parcs infantils) i ajudant els 

nostres comerços, autònoms i empreses, 
tant amb noves línies d’ajuts per aquest 
2021 com amb la millora dels 3 polígons 
industrials de Súria, les obres de les 
quals s’estan duent a terme aquestes set-
manes, etc.
A més a més, s’ha augmentat substanci-
alment la despesa social al nostre muni-
cipi, i és que el PSC-Súria som garantia 
de progrés i treballarem perquè ningú es 
quedi enrere. 
Us desitgem molta salut i que passeu 
unes bones festes i inici d’any 2021! 

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Estem acabant un any molt difícil, 
patint situacions que cap de nos-
altres ens hauríem imaginat viu-
re mai. Gairebé tot l’any en estat 
d’alarma i amb moltes restriccions. 
Està sent un repte per a tota la soci-
etat en general. I també pels qui en 
aquestes circumstàncies tenim des 
de l’administració la responsabilitat 
de prendre decisions, que no sem-
pre són fàcils.
Amb tot i això, hem de mirar en-
davant i acostumar-nos a conviu-
re amb aquesta situació, que ens 

acompanyarà temps encara. Tots 
hem de posar el nostre granet de 
sorra per poder tornar a la normali-
tat tan aviat com sigui possible. Des 
del GIIS encarem el 2021 amb opti-
misme i ganes de seguir treballant 
per fer realitat el canvi que el nostre 
municipi necessita i es mereix.
Finalment disposem d’uns pressu-
postos sense les estrictes limitacions 
que teníem fins ara i posarem en 
marxa les actuacions de millora que 
durant anys han estat aturades: pla-
ça St Joan, parcs, baranes, accessos, 

enllumenat públic, etc. Augmentant 
les partides d’ajuts als nostres sec-
tors socials i econòmics més afectats 
per la pandèmia.
I seguirem endavant amb els pro-
jectes iniciats: Biblioteca, Planta de 
Valorització, Pisos socials, centre 
de dia, Museu de la Mineria, Poble 
Vell... Sens dubte hi ha molta feina a 
fer, però treballem i seguirem treba-
llant. Desitjar-vos molta salut i un 
millor 2021.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Benvolgut/des, els últims plens s’han 
aprovat les noves ordenances i el pres-
supost per l’any 2021, un any que es 
preveu incert, però que s’ha de fer l’im-
possible per estar al costat de la nostra 
gent. 
Les ordenances han d’incentivar certs 
aspectes tant socials, ambientals com 
econòmics. Una de les nostres propos-
tes era la bonificació del 50% de l’IBI per 
a la instal·lació de plaques solars, avan-
çant així cap a una transició energètica 
efectiva i urgent. També reclamem que 
es torni a convocar el Consell de Medi 
Ambient que fa més d’un any que no es 

reuneix. 
D’altra banda, les propostes sobre habi-
tatge han d’anar englobades amb altres 
polítiques per fer de l’accés a l’habitatge 
un dret. A les ordenances vam aconse-
guir incloure la bonificació de l’IBI per 
lloguers sota el preu de mercat, però en 
els pressupostos del 2021 aquest tema 
és inexistent.
Els pressupostos van incloure la pro-
posta d’ampliar la partida destinada a 
empresaris i entitats. Tot i això, conside-
rem el pressupost de l’any 2021 un pres-
supost, continuista, de tràmit, en la línia 
del pressupost 2020 on es garanteix, 

inicialment, que es tiraran endavant 
projectes ja iniciats però no s’arrisca en 
millorar altres problemàtiques del dia a 
dia ignorant greus mancances.
Malauradament aquestes festes haurem 
de celebrar-les d’una forma molt dife-
rent a la desitjada, adoptant mesures de 
protecció excepcionals i amb l’objectiu 
que entre tots puguem gaudir del nou 
any amb salut i optimisme. Amb un 
record especial per a les persones que 
continuen empresonades i exiliades us 
desitgem BONES FESTES!

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

Política i govern municipal

Tot i la Covid19 farem que arribi el Nadal

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.

Aquest desembre ja fa divuit mesos del canvi 
de govern municipal. És molt evident gaire-
bé per a tots els suriencs i surienques que hi 
ha hagut aquest canvi, però ens hem adonat 
que algú no ho té massa clar o no té ben as-
sumit què vol dir formar part d’un govern 
municipal. Ens estem referint als regidors 
del GIIS que, des de fa ja massa temps, man-
tenen actituds intransigents, poc respectuo-
ses i, fins i tot, ratllant la mala educació, quan 
justifiquen les seves decisions o posiciona-
ments. Possiblement, després de tants anys 
d’estar a l’oposició encara no s’han adonat 
que estan al govern!
Us posarem un exemple: en el ple de novem-
bre l’alternativa independent per a Súria i els 
altres grups de l’oposició vam presentar una 

moció defensant la ubicació de la biblioteca 
a l’edifici de cal Pau i demanant a l’equip 
de govern que reconsiderés la seva propos-
ta de fer-la al solar del Califòrnia. La nostra 
argumentació es basava en què un 21% dels 
suriencs i les surienques pensen que és la 
millor ubicació; en què el projecte ja està fet 
i, per tant, és viable començar a treballar-hi; 
en què s’hi ha invertit diners... Molts dels ar-
guments recollits, amb una gran tasca, per la 
plataforma Cal Pau Biblioteca.
Des del grup del GIIS ens van donar respos-
ta, en lloc d’argumentar-la fent servir criteris 
tècnics, econòmics, culturals, mediambien-
tals, etc., van justificar la seva negativa amb 
la seva apreciació de com actuava l’anterior 
equip de govern. La seva posició, en un tema 

tant important per a la comunitat, té a veure 
amb un desig de despit i venjança?
Els governants han de tenir actituds empà-
tiques cap a la població i posar en valors els 
diferents criteris. Formem part de la políti-
ca municipal (tot el consistori com a repre-
sentants dels suriencs i les surienques). Per 
això, hem de prendre les millors decisions, 
deixant de banda els personalismes i sempre 
buscant el bé comú. Nosaltres volem fer una 
política constructiva, una política que acos-
ti posicions contràries i sempre buscant els 
més amplis consensos.
Parlem, posem-nos d’acord o no, però sem-
pre amb respecte.
Bones festes i que el proper any sigui millor.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Enguany les festes de Nadal se-
ran més especials que mai. La 
crisi sanitària de la COVID19 
ens ha canviat el nostre dia a dia 
i hem hagut de prendre moltes 
mesures que ens han impactat 
en la nostra vida. 
Les festes de Nadal també s’hi 
veuran afectades i no podran ser 
com sempre, però recordeu que 
més important que fer un gran 

àpat i una gran celebració és sa-
ber-nos segurs i amb salut i po-
der-nos retrobar i abraçar aviat. 
Un especial record per a aque-
lles persones que ens han deixat 
durant la pandèmia i una abra-
çada pels familiars i amics que 
han perdut una mare, un pare, 
un amic,...
També un record per a totes 
aquelles persones que, un any 

més, víctimes de la repressió po-
lítica de l’Estat espanyol han de 
viure el Nadal lluny de la seva 
gent. 
Des de Junts per Súria us desit-
gem unes molt bones festes a 
tothom, que intentem passar de 
la millor manera possible aques-
tes dates i sobretot que estigueu 
segurs i segures.

GRUP MUNICIPAL DE JxS
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