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La Guagua inicia nova etapa per
afavorir la mobilitat sostenible
El bus urbà és ara un servei
amb
Març
2021 nous horaris i recorreguts
LA TORREgratuït

NOVA ETAPA PER AL TRANSPORT URBÀ DE LA VILA

La Guagua es converteix en un servei gratuït
gràcies a un acord entre l’Ajuntament i ICL
La Guagua, nom popular
del bus urbà de Súria,
ha iniciat una nova
etapa després de l’acord
entre l’Ajuntament i ICL
per garantir la gratuïtat
del servei per a les
persones usuàries
Nous horaris, nous itineraris i gratuïtat del servei per a les persones
usuàries. Aquestes són les grans
novetats de la nova etapa iniciada
per la Guagua gràcies a un acord
entre l’Ajuntament i ICL Iberia per
tal que l’empresa minera financiï el
bus urbà al 100%. L’acord garanteix
la continuïtat del servei, que funciona des de 1978.
La gratuïtat de la Guagua es va començar a aplicar l’octubre passat.
El conveni entre l’Ajuntament i ICL
Iberia serà vigent fins al setembre
de 2023, amb la possibilitat de renovar-lo per tal que la Guagua continuï sent gratuïta després d’aquesta
data. Un dels objectius principals
de les dues parts és incentivar l’ús
del servei, promovent així una millora de la mobilitat sostenible per a
tothom, i especialment per a la gent
gran i els infants.
Des dels seus inicis, el funcionament de la Guagua ha servit per
apropar els barris de Súria. A partir d’ara, els nous horaris i recorreguts també tenen en compte els
horaris escolars de matí per tal que
l’alumnat surienc i les seves famílies puguin utilitzar-la com a mitjà
de transport per anar o tornar dels
centres d’ensenyament.
D’aquesta manera s’afavoreix la

Imatges del vídeo promocional de la nova etapa iniciada pel bus urbà de la vila
La gratuïtat de la Guagua vol potenciar la connexió entre els barris i la mobilitat sostenible

mobilitat sostenible i es redueix el
trànsit de vehicles privats cap a les
escoles. En els propers mesos, el bus
urbà també s’anirà adaptant als horaris laborals d’ICL Iberia per tal de
seguir avançant cap a la sostenibilitat i la reducció d’emissions de CO2
al municipi.

Connexió i sostenibilitat. En

una nota de premsa conjunta que
l’Ajuntament i ICL van publicar a
començaments de febrer, l’alcalde
Albert Coberó explicava que amb
aquest acord “Súria es converteix
en un municipi pioner, amb un
transport gratuït per a tots els seus
usuaris, que serveixi per potenciar la connexió dels barris amb el
centre, afavorint la mobilitat, la
connexió entre ciutadans/es i serveis bàsics, i el comerç local. A més
a més, mostra el compromís que
l’equip de govern i ICL Iberia tenen amb la mobilitat sostenible”.
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Per la seva banda, el conseller delegat de l’empresa minera surienca,
Carles Aleman, manifestava que
“es tracta d’una nova mostra del
compromís que tenim amb els veïns i veïnes de Súria. El servei que
ofereix ICL Iberia des de l’octubre
permet que es mantingui un servei
que es trobava en risc de desaparèixer, i a més, és gratuït per a tots
els residents. A més, cal afegir la
vessant de sostenibilitat que permet poder reduir l’ús del vehicle
privat a Súria”.
La informació sobre els nous recorreguts i horaris de la Guagua es pot
consultar a la pàgina 8 d’aquest número del butlletí municipal. També
es pot trobar a internet en el web
www.suria.cat/guagua.
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb els representants veïnals
dels barris amb menys presència en
els nous recorreguts per transmetre
el seu compromís d’estudiar i resol-

Fotos: Miquel Segura Llop/www.xaviflorez.org

dre possibles situacions
de necessitat social que es
puguin produir en relació
amb aquest tema.
Amb motiu de la posada
en marxa d’aquesta nova
etapa, l’Ajuntament va
difondre un vídeo promocional sobre la Guagua,
destacant la importància
de la seva funció social per
a la mobilitat de les persones. L’autor del vídeo
és el creador audiovisual
surienc Daniel Enguix, i es
pot visionar en el canal de
l’Ajuntament a YouTube
(www.suria.cat/youtube).
El bus urbà de Súria va
començar a funcionar per
iniciativa del surienc Lluís
Fotos d’algunes de les imatges de la Guagua durant la llarga història del servei.
Vilanova, i posteriorment
va transformar-se en l’empresa Bus- s’utilitza a Canàries i alguns països rístics era un petit autobús. En un
garvi SL, que continua gestionant d’Amèrica Llatina com a sinònim temps en què només hi havia dos
el servei. A partir de l’any 2008, d’autobús. L’ús d’aquest mot a Sú- canals televisius de titularitat públil’Ajuntament va començar a finan- ria té, però, un origen televisiu. En ca, tothom compartia uns mateixos
çar parcialment el bus urbà surienc. l’època de la seva posada en marxa, referents audiovisuals i els infants
La Guagua s’ha convertit en un un dels programes infantils més po- de la vila van començar a referir-se
element característic del paisatge pulars s’anomenava ‘La Guagua’, ja al nou autobús urbà de Súria amb
urbà de la vila. La paraula ‘guagua’ que un dels seus elements caracte- el nom popularitzat per la televisió.

EDITORIAL

Un any després
Fa tot just un any, la incertesa i la por de la
pandèmia provocada per la covid-19 va arribar
a totes les llars, també les nostres. Ara, 12 mesos després, no podem abaixar la guàrdia, però
l’horitzó se’ns presenta molt més optimista que
aleshores.
Com a alcalde i com a representant de la corporació municipal, he de dir que seguirem treballant perquè ningú es quedi enrere, i posant tots
els mitjans necessaris perquè les surienques i els
suriencs tinguem la Súria que ens mereixem.
Per això vull manifestar-vos que continuarem
lluitant perquè puguem superar aquesta crisi
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sanitària, social i econòmica, i encarem el futur
amb una Súria amb més serveis, més sostenible i
encarada al segle XXI.
També vull dir-vos que des del vostre Ajuntament hem augmentat els esforços en protecció
social i ciutadana per tal d’ajudar a aquelles persones més desfavorides. Perquè volem que tothom miri endavant amb optimisme.
Em teniu al vostre costat, pel que calgui i quan
calgui.
Bona Pasqua!
ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria
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MODIFICACIONS PROVISIONALS D’ÒRGANS DE GOVERN

Recomposició de la Junta de Govern
Local i redistribució de competències

Reunió de la Junta de Govern Local al saló de sessions de la Casa de la Vila
Les modificacions, realitzades mitjançant decret d’Alcaldia, tenen un caràcter provisional

L’alcalde Albert Coberó va signar a
finals del passat mes de desembre
dos decrets per modificar la composició de la Junta de Govern Local,
les tinences d’alcaldia i la delegació
de les competències de Medi Ambient i Promoció Econòmica. El motiu
d’aquestes modificacions és la baixa
temporal del primer tinent d’alcalde i portaveu del grup municipal
del GIIS, Pere Requena, que des de
l’inici de l’actual mandat tenia delegades les dues competències.
En aquests decrets s’estableix que
la nova primera tinent d’alcalde és
la regidora d’Ensenyament, Turisme, Participació i Festes, Alba San-

tamaria, que també és membre del
grup municipal del GIIS. També ha
passat a formar part de la Junta de
Govern Local en substitució de Pere
Requena.
Pel que fa a les competències delegades, Alba Santamaria ha assumit
l’àrea de Promoció Econòmica. Les
competències de l’àrea de Medi
Ambient han estat assumides pel
tercer tinent d’alcalde i regidor de
Cultura i Via Pública, Miquel Soliva, també membre del GIIS.
Aquestes modificacions tenen un
caràcter provisional i es mantindran mentre es perllongui l’esmentada situació de baixa temporal.

El ple aprova per majoria
la 18a modificació de
les Normes Subsidiàries
La 18a modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament va
ser aprovada provisionalment el
passat 11 de març en una sessió
extraordinària del ple municipal.
Aquesta modificació afecta el solar de l’antic cinema Califòrnia,
ubicat a la cruïlla dels carrers Pius
Macià i Magí Fàbrega, per al desenvolupament de l’equipament
sòcio-cultural previst en aquest
espai. La proposta va ser aprovada per 7 vots a favor (PSC i GIIS)
i 6 vots en contra (ERC, aiS i JxS).

Aprovació de la proposta
per a la continuïtat del
jutge de pau de Súria
El ple municipal va aprovar per
unanimitat la proposta de nomenament de Jaume Bransuela com
a jutge de pau per a un nou període en aquest càrrec, que ocupa des de l’any 2016. L’aprovació
d’aquesta proposta de nomenament va tenir lloc en la sessió ordinària del passat 28 de gener. Els
mandats dels jutges o jutgesses
de pau, així com de les persones
substitutes, tenen una durada de
quatre anys.

La Casa de la Vila estrena una nova retolació
que remarca el valor patrimonial de l’edifici
L’Ajuntament ha completat el procés de retolació interior de la Casa
de la Vila amb nous elements informatius que volen reforçar el valor
institucional i patrimonial de l’edifici. La instal·lació d’aquesta nova retolació ha coincidit amb el centenari
de la Casa de la Vila.
Els nous rètols ofereixen informació
de diferents àmbits i espais de l’edi-

fici corporatiu. També s’hi ha posat
per primer cop el llistat dels alcaldes de Súria des de la construcció
de l’edifici fins a l’actualitat.
D’altra banda, el passat 15 de març
es van iniciar els treballs de restauració de diferents elements arquitectònics de la façana principal de
la Casa de la Vila que es trobaven
en un estat precari.
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Un dels nous rètols informatius.

GARANTIR L’EXERCICI DEL DRET DE VOT AMB PLENA SEGURETAT

Imatges de la jornada als col·legis electorals, ubicats de forma excepcional al Pavelló i a l’Església de Santa Bàrbara
Les mesures de prevenció van obligar a definir itineraris i proporcionar tots els elements i els equipaments de protecció sanitària

Les eleccions al Parlament se celebren amb
l’aplicació d’estrictes mesures anti-covid
La celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya, el diumenge
14 de febrer, es va veure condicionada per l’actual situació de pandèmia. A Súria, l’aplicació de les
mesures de prevenció anti-covid va
obligar a traslladar l’emplaçament
dels col·legis electorals, senyalitzant itineraris d’entrada i sortida,
i proporcionant tots els elements i
els equipaments de protecció per tal
de poder exercir el dret de vot amb

plenes garanties sanitàries.
Els col·legis electorals suriencs van
ser ubicats al Pavelló Municipal
d’Esports (seccions 1, 2 i 4) i a l’Església de Santa Bàrbara, al barri de
Salipota (secció 5) en substitució de
les escoles Francesc Macià i Salipota, llocs habituals de votació. D’altra
banda, l’Ajuntament va promoure el funcionament del bus urbà al
llarg de la jornada per facilitar el
desplaçament fins al Pavelló.

LA TORRE

5

Març 2021

La Casa de la Vila va obrir les seves portes el dia de les eleccions
per atendre consultes relacionades
amb els comicis. En els dies previs,
l’Ajuntament també va distribuir
fulls informatius sobre les novetats
d’aquestes eleccions, celebrades en
un entorn tan excepcional.
El cens electoral surienc era format
per 4.593 persones, amb un descens
de l’1,01% en relació amb les anteriors eleccions al Parlament.

LA COVID-19 A SÚRIA

Nous casos positius

TOTAL DE NOUS CASOS POSITIUS DES DEL 14 DE MARÇ DE 2020 FINS AL 14 DE MARÇ DE 2021: 393

Risc de rebrot

Velocitat de propagació

Mitjana d’edat dels casos confirmats

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del departament de Salut de la Generalitat sobre els casos de covid-19 comptabilitzats a
Catalunya, publicades en el web de dades obertes de la Generalitat i el web Dadescovid.cat. Els casos positius són aquells que han donat
positiu en alguna prova diagnòstica de PCR o una prova de test ràpid. L’actualització de dades es fa de forma permanent, i per tant pot
presentar diferències amb dades publicades anteriorment. Darrera actualització: 14 de març de 2021.
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UNA ACTUACIÓ NECESSÀRIA PER MODERNITZAR EL SÒL INDUSTRIAL

Recta final de les obres del pla de millora de
polígons a La Pobla Nord, Abadal i Joncarets
Les obres del pla de millora de polígons, iniciades el passat mes de desembre, ja es troben en plena recta
final. Es tracta de les actuacions més
importants que s’han portat a terme
en els darrers anys per a la modernització del polígon La Pobla Nord
i de les zones industrials Abadal i
Joncarets, amb un pressupost global de 899.900,98 euros.
L’inici de les obres d’aquest pla de
millora va tenir lloc al polígon La
Pobla Nord, i han permès arranjar
el vial principal d’accés, renovar la
xarxa d’aigües pluvials, crear una
nova zona d’aparcament per a vehicles i una nova zona verda.
La intervenció realitzada a la zona
industrial Abadal ha consistit en la
millora del ferm, la incorporació de
tanques de protecció, la reordenació de la zona d’estacionament i la
millora de l’enllumenat públic amb
plaques fotovoltaiques.
Aquest mes de març s’han ultimat
les obres de renovació de totes les
xarxes de serveis a la zona industrial Joncarets, a més de crear un nou
vial de servei i millorar l’accessibilitat per als vianants. A les tres àrees
empresarials seran instal·lades càmeres de seguretat.
El pla de millora de polígons és una
iniciativa de les àrees municipals
d’Urbanisme i Promoció Econòmica. El finançament prové de la Diputació (59,35%), l’Ajuntament de
Súria (26,68%), Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) de
la Generalitat (8,98%) i contribucions especials (4,99% sobre el total
del pressupost i 6,40 % sobre els lots
executats del projectes d’urbanització de Joncarets i La Pobla Nord).
(més informació en el proper número de
La Torre)

Treballs d’asfaltatge a la zona industrial Joncarets.

Ajustament dels nous fanals fotovoltaics a la zona industrial Abadal.

Vial principal del polígon industrial La Pobla Nord, després de les obres.
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PROMOCIÓ DE LA CULTURA A LES ESCOLES DE LA VILA

Un concurs a Instagram
manté viu l’esperit del
Carnestoltes de Súria

L’Ajuntament facilita llibres infantils
i juvenils als centres d’ensenyament

Logotip del Carnestoltes 2021.

La xarxa social Instagram ha estat
l’escenari del concurs del Carnestoltes que enguany ha substituït
la tradicional rua, suspesa per les
restriccions anti-covid. El concurs
va ser convocat per les àrees municipals de Joventut i Festes, amb
l’objectiu de mantenir l’esperit de
la festa, tot i la suspensió de la rua
i dels altres actes paral·lels.
El compte del Carnestoltes de
Súria a Instagram va publicar les
fotos de les persones i famílies
participants en les següents categories: Infants i Famílies, Joventut
i Adults. Les imatges guanyadores van ser les que van tenir un
nombre més gran de ‘M’agrada’.
El lliurament dels guardons es va
fer al saló de sessions de la Casa
de la Vila, a càrrec de les regidores de Joventut, Montserrat Albacete, i de Festes, Alba Santamaria.

Bossa de les Maletes Viatgeres i portades d’alguns dels 180 llibres adquirits
La iniciativa forma part de les actuacions del programa Súria Municipi Lector

L’Ajuntament ha adquirit uns 180
llibres infantils i juvenils per a les
escoles d’educació primària i per
a l’Escola Bressol Municipal Petit
Estel. Aquesta iniciativa s’emmarca
dins del programa Súria Municipi
Lector, en el qual participen l’Ajuntament, els centres educatius, les
AMPA i la Biblioteca Pública.
L’adquisició d’aquests llibres ha estat promoguda per l’àrea municipal d’Ensenyament amb l’objectiu
de contribuir a la renovació de les
respectives biblioteques escolars.

Els llibres escollits formen part dels
títols recomanats pel Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCat),
així com llibres sol·licitats pels centres educatius.
L’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament també facilitarà llibres en format electrònic a l’Institut Mig-Món.
D’altra banda, els centres escolars
han rebut prop d’un centenar de
bosses de Maletes Viatgeres per tal
d’afavorir la lectura en família, també dins del programa Suria Municipi Lector.

La Jazzband Navàs-Súria enregistra un disc
amb el prestigiós músic de jazz Emilio Solla
La Jazzand Navàs-Súria, impulsada per les respectives Escoles
Municipals de Música, ha enregistrat recentment el disc ‘Aprementatjazz’ amb el prestigiós pianista i compositor argentí Emilio
Solla, guanyador d’un Grammy
Llatí al millor disc de jazz.
‘Aprenentatjazz’ s’ha convertit
així en el primer disc de la Jazz-

band. L’assaig general previ a
l’enregistrament va tenir lloc al
Pavelló Municipal d’Esports.
Recentment es va llançar una
campanya de recollida de donacions a través de la xarxa Verkami
per finançar la producció, edició i
campanya promocional del disc.
L’objectiu de donacions es va superar abans del final del termini.
XXXXX
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Emilio Solla, durant l’assaig a Súria.

ACTUACIONS PER SEGUIR MILLORANT EL MUNICIPI

Les inversions d’enguany s’amplien
gràcies a un romanent de tresoreria

L’Ajunta▶
Grues
ment
desdel
servei
tinarà
un
d’atenció al
romanent
domicili:
de tresoreria
3.000 euros.
de 911.170
Les inversieuros per fions que ja
nançar noves
eren previsinversions i
tes i que han
a ampliar el
pogut
ser
finançament
ampliades
d’altres
ja
són les seFont de la plaça de Sant Joan.
previstes al
güents:
llarg d’aquest any 2021. El tema va ▶ Modernització de polígons
ser aprovat per majoria en la sessió de Súria: +413.000 euros (total:
extraordinària que el ple municipal 1.191.093,76 euros).
va celebrar el passat 11 de març, ▶ Redacció del projecte de l’edifici
amb 8 vots a favor (PSC, GIIS i JxS) i de la Biblioteca: +32.670 euros (to5 vots en contra (ERC i aiS).
tal: 218.323,93 euros).
L’àrea d’Economia i Hisenda de ▶ Manteniment de vies públiques:
l’Ajuntament va proposar al ple +40.000 euros (total: 139.432,17 euaquesta modificació de crèdit un ros).
cop feta la liquidació de l’últim ▶ Adquisició de patrimoni i expressupost municipal.
propiacions: +40.000 euros (total:
Les noves inversions previstes són 45.000 euros).
les següents:
▶ Millora de camins municipals:
▶ Enderrocs d’immobles munici- +10.000 euros (total: 26.372,31 eupals: 300.000 euros.
ros).
▶ Reposició de la maquinària de ▶ Equips per a processos d’inforla font de la plaça de Sant Joan: mació: +4.000 euros (total: 19.000
40.000 euros.
euros).
▶ Plaques fotovoltaiques del Camp ▶ Adquisició de desfibril·ladors:
Municipal de Futbol: 25.500 euros. +3.000 euros (total: 15.000 euros).

L’Ajuntament reforça la
il·luminació nadalenca i
el so d’ambient al carrer

Il·luminació nadalenca al centre urbà.

L’Ajuntament va ampliar la il·
luminació nadalenca al centre
urbà i als barris de la vila, i també va recuperar l’ús dels altaveus
instal·lats en bona part de la travessia principal de la vila per a
l’emissió de nadales. Amb l’ampliació de la il·luminació es continuava la línia de renovació d’aquest
element ornamental nadalenc, iniciada l’any anterior.
L’avinguda de l’Ajuntament i l’entorn de la plaça de Sant Joan van
ser dos dels punts del centre urbà
en què es va ampliar la presència
dels llums de Nadal. Per segon
any consecutiu es va il·luminar un
arbre al Pla de la Font.
La recuperació dels altaveus de
la travessia principal, que fa anys
van ser instal·lats per la Unió de
Botiguers i romanien inactius, va
ser una iniciativa de l’àrea municipal de Festes.

La Brigada estrena un nou equipament per
a l’agilització dels treballs de la poda vegetal
La Brigada Municipal d’Obres i Serveis ha estrenat una nova maquinària per agilitzar els treballs de poda
vegetal, que es van iniciar a finals
de gener. Aquest nou equipament
consisteix en una trituradora vegetal que facilita la gestió dels residus
generats, i en tisores automàtiques.
En els darrers mesos, l’Ajuntament
també va adquirir una màquina

d’escampar sal per tal d’automatitzar aquesta operació en cas de nevada. Aquesta nova màquina es pot
adaptar al vehicle llevaneus que ja
formava part de la dotació del servei municipal.
L’àrea municipal de Via Pública
preveu portar a terme properament
noves incorporacions de material i
modernització d’instal·lacions.
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Ús de la nova trituradora vegetal.

NOU FORMAT PER A L’ACTE D’ARRIBADA DE SES MAJESTATS

Imatges del Campament Màgic dels Reis d’Orient, que enguany ha substituït la tradicional Cavalcada per la covid
El Parc Municipal Macary i Viader va acollir l’acte central de la nit màgica, en un format inèdit que es va poder seguir per internet

Bona acceptació del Campament Màgic dels
Reis d’Orient, en substitució de la Cavalcada
Les limitacions imposades per la mílies, un fet que va contribuir de es van oferir per YouTube les activipandèmia han condicionat les cele- forma molt destacada a l’èxit de l’es- tats prèvies a l’esdeveniment.
bracions que s’han pogut portar a deveniment. L’organització va anar
terme en els darrers mesos. Una de a càrrec del Foment Cultural i de Festa de Sant Sebastià. La siles més destacades va ser el Campa- l’àrea municipal de Festes.
tuació de pandèmia també va doment Màgic dels Reis d’Orient, que Les activitats del Campament Mà- nar un caràcter especial a la Festa
va tenir lloc el 5 de gener al Parc gic dels Reis d’Orient van ser re- de Sant Sebastià i la renovació del
Municipal Macary i Viader amb transmeses en directe pel canal de Vot de Poble. Aquesta celebració,
una molt bona acceptació.
la Cavalcada a YouTube i per l’emis- que recorda l’epidèmia de còlera de
El Campament Màgic va substituir sora municipal Ràdio Súria. També 1885, es va convertir en un reconeila tradicional Cavalcada, que
xement al personal sanino es va poder fer en aplicatari i les persones i famíció de les mesures anti-covid.
lies que han patit la covid.
Malgrat això, sí que es va poEl pregó de festes va anar
der celebrar la tradicional rea càrrec d’Alba Arocas,
cepció de la corporació mucoordinadora de l’equip
nicipal als Reis d’Orient, a la
de vacunació al Bages,
Casa de la Vila.
Berguedà, Solsonès i MoEl desenvolupament del
ianès. També es va estreCampament Màgic va gaunar un web sobre l’origen
dir d’una gran col·laboració
del Vot de Poble (www.
Pregó
de
la
Festa
de
Sant
Sebastià,
a
la
Casa
de
la
Vila.
dels infants i de les seves fasuria.cat/colera1885).
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AVANÇANT PER L’ELIMINACIÓ DE TOTES LES DISCRIMINACIONS

L’empoderament de les dones va ser
l’eix del Dia Internacional de la Dona

Mor l’exregidor de Via
Pública, Festes i Sanitat,
Joan González Castillo

Joan González Castillo.

Alumnes de l’Escola Municipal de Formació d’Adults van llegir el manifest
La cloenda de l’acte va anar a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música

La commemoració del Dia Interna- d’alumnes de l’Escola Municipal de
cional de la Dona s’ha fet enguany Música. D’altra banda, es va posar
amb les limitacions imposades per el llaç d’adhesió a la façana princil’emergència sanitària. L’acte cen- pal de la Casa de la Vila, que també
tral va tenir lloc de forma restringi- va ser il·luminada amb el color lila.
da el 8 de març al saló de sessions Altres activitats destacades van ser
de la Casa de la Vila. Posteriorment la publicació d’un vídeo sobre emva ser emès pel canal de l’Ajunta- poderament de dones surienques i
ment a YouTube.
la campanya #8marçsúria per proCom en anys anteriors, la lectura del moure la difusió de fotos i vídeos
manifest va anar a càrrec d’alumnes sobre els drets de les dones. Dins
de l’Escola Municipal de Formació del programa també es van incloure
d’Adults. En el text del manifest la Cursa Virtual de la Dona 2021 i
d’enguany es remarca la necessitat dos tallers a l’Institut Mig-Món.
de seguir empoderant les dones, L’organització va anar a càrrec de
acabar amb totes les discriminaci- les àrees d’Igualtat i Joventut, amb
ons i mitigar l’impacte de gènere la col·laboració de l’Escola Municiprovocat per la crisi de la covid.
pal de Formació d’Adults, Escola
L’acte es va fer amb la presència de Municipal de Música, Casal de Jol’alcalde Albert Coberó i de repre- ves, Casal de la Dona, Escaldats de
sentants
Súria, Insde tots els
titut Miggrups poMón, SIAD
lítics de la
i
Consell
corporació.
Comarcal,
La cloenda
Diputació i
va consisInstitut Catir en una
talà de les
actuació
Dones.
Imatges del vídeo del 8 de Març a Súria.
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L’exregidor Joan González Castillo va morir el passat 9 de març
als 80 anys. Va formar part de la
corporació municipal durant vuit
anys (2003-11) i va ser tercer tinent d’alcalde i regidor de Via Pública, Festes i Sanitat en el mandat
2007-11, dins de l’equip de govern
de l’alcalde Antoni Julián. Un dels
fets destacats d’aquest període
va ser la implantació d’un nou
sistema de gestió de la Brigada
Municipal d’Obres i Serveis. Joan
González va formar part de la
corporació com a cap de llista del
Grup de Progrés de Súria (GPS).

Informe favorable al nou
nom de l’Escola Mare
de Déu de Montserrat
El ple municipal va aprovar per
unanimitat un informe favorable
al canvi de nom de l’Escola Mare
de Déu de Montserrat per Escola
Salipota, a petició de la direcció
del centre. L’aprovació d’aquest
informe favorable era un pas necessari per poder tramitar la petició del canvi de nom davant del
departament d’Educació de la Generalitat, que és la institució a la
qual correspon la decisió final.

RECORD I HOMENATGE AL POETA SURIENC I LA SEVA OBRA

L’Ajuntament disposa
per primer cop d’un pis
per a urgències socials

Súria recorda Salvador Perarnau en
els aniversaris del naixement i la mort

L’Ajuntament disposa per primera vegada d’un pis per atendre
necessitats d’emergència social
a través de l’àrea municipal de
Benestar Social. La disponibilitat
d’aquest habitatge oferirà una
possibilitat de resposta ràpida a
situacions personals o familiars
d’extrema necessitat que requereixin atenció especial. L’ús del
pis serà supervisat en tot moment
per l’àrea de Benestar Social.

Nova convocatòria per
atorgar ajuts socials
de caràcter econòmic
L’Ajuntament ha publicat la convocatòria d’enguany per atorgar
ajuts socials de caràcter econòmic.
Els ajuts poden ser sol·licitats per
totes les famílies empadronades
en el municipi, d’acord amb els
requisits del Reglament Municipal de Prestacions Socials de
Caràcter Econòmic. Les persones
interessades en poden demanar
més informació a l’àrea municipal
de Benestar Social.

Digitalització de noves
publicacions històriques
en el web Trencadís
Les versions digitalitzades de
nombrosos programes de la Festa
Major i d’una bona part de la col·
lecció del setmanari Crònica de
Súria ja es poden consultar al web
Trencadís de la Diputació. La digitalització d’aquestes dues noves
col·leccions va ser sol·licitada per
l’Ajuntament com a acció vinculada a la Biblioteca Pública. Aquests
fons es poden consultar a través
del web www.suria.cat/hemeroteca.

La commemoració del naixement va tenir lloc al davant de la casa natal
A sota, dues imatges dels actes celebrats per recordar el destacat poeta surienc

Súria ha recordat el 125è aniversari
del naixement i el 50è aniversari de
la mort del seu escriptor més destacat: el poeta Salvador Perarnau
i Canal, Fill Predilecte de la vila i
Mestre en Gai Saber. Aquests actes
van tenir lloc el 13 de desembre i el
9 de gener, respectivament, com a
les primeres d’un seguit d’activitats
que tindran lloc per homenatjar i difondre la seva vida i obra.
Aquests actes són organitzats per
l’Ajuntament a través d’una comissió encapçalada per l’alcalde i el regidor de Cultura. La comissió està
integrada per una representació de
diferents entitats culturals, la Biblioteca Pública, el programa Municipi Lector, els centres escolars de la
vila i mitjans de comunicació.
En tots dos actes, retransmesos en
directe pel canal de YouTube de
l’Ajuntament, hi va participar la família del poeta. La celebració dels
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125 anys del naixement de Salvador
Perarnau va tenir lloc al davant de
la seva casa natal de Cal Cabo, al
barri de Fusteret. L’alcalde Albert
Coberó hi va expressar “el compromís de l’Ajuntament” per seguir
donant a conèixer el seu llegat.
La commemoració dels 50 anys de
la mort del poeta es va iniciar al
pati interior de la Casa de la Vila i
va acabar amb una ofrena floral a la
seva tomba.

Renovació del web del poeta.

L’Ajuntament ha renovat el web
dedicat al poeta surienc (www.suria.
cat/salvadorperarnau), que a hores
d’ara aplega més de sis-cents documents, enllaços, poemes, contes,
articles i altres escrits sobre la vida
i obra de Perarnau, incloent-hi alguns que fins ara eren poc coneguts
i que aporten noves dades sobre la
seva polièdrica i rica personalitat.

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Assolint objectius i nous serveis públics

Des del PSC, esperem i desitgem que estigueu bé de salut, i les vacunes arribin
aviat a totes les llars de Süria.
A nivell de política local, durant aquests
20 mesos de legislatura hem aconseguit
superar el Pla Econòmic i Financer que hi
havia quan vam començar la legislatura, i
aquest any l’encarem amb ambició i amb
més ganes que mai de millorar el nostre
municipi.
Entre les inversions que estem duent a
terme, cal destacar el canvi d’il·luminació
LED a tot el nostre municipi.
També estem encarant el final de la pri-

mera fase de millora dels polígons industrials, que ha d’ajudar les nostres empreses a treballar en polígons plenament
desenvolupats. Aquesta inversió és una
aposta clara envers el teixit industrial del
nostre municipi.
Hem aconseguit també una fita històrica en termes d’habitatge social, i és que
l’equip de govern hem aconseguit una
subvenció per a la compra del primer habitatge d’emergència social de Súria.
I, entre d’altres, també volem ressaltar el
fet que aquest equip de govern ha aconseguit un acord històric amb ICL, per

tal de finançar el servei de “Guagua” al
nostre municipi. Un servei de transport
a punt de desaparèixer la passada legislatura i que gràcies al treball i esforç, hem
aconseguit que es mantingui, que augmenti el servei a jornada sencera, i que
sigui gratuït per a totes les surienques i
suriencs.
Perquè pel PSC, les persones són el més
important, i no ens cansarem de treballar
per uns millors serveis i una millor Súria
per a tots i per a totes.
Bona Pasqua!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Estem avançant!! El Califòrnia i seguim

Les eleccions del 2019 van validar
dos programes coincidents en la
ubicació de la biblioteca i la sala polivalent, posant-los de relleu constament durant la campanya electoral.
Reconsiderar un mal projecte com
era la ubicació a Cal Pau i fer-lo
bo, mai és una pèrdua de temps i
diners, al contrari, és evitar el malbaratament i que Súria hi surti guanyant.
Recordar que estem davant d’una
democràcia representativa i no
d’una aclamativa. Voler prendre

decisions per “aclamació” és populisme pur i dur.
Nosaltres pensàvem que l’espai era
petit abans i ho seguim pensant ara.
Apostem per un espai més ampli,
amb més llum natural i amb possibilitat de créixer.
Els nostres arguments són sòlids:
Al Califòrnia tenim més metres de
biblioteca repartits en menys plantes, situats a ple centre i amb l’aval
dels tècnics. Una sala polivalent
molt més gran, aparcament i l’opció
de poder fer ampliacions o annexes

sempre que sigui necessari.
I Cal Pau de cap manera deixarem
que es degradi, tot el contrari; construirem un centre sociosanitari per
a Gent Gran, que serveixi per mantenir les persones en el seu entorn
personal i familiar en les millors
condicions, oferint un espai d’acollida i desenvolupament d’activitats.
Desitjar-vos molta salut i unes bones caramelles. El GiiS continuem
sempre a prop teu.
GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Improvisació: 5 plens en 3 mesos
Benvolgut/des, ens agradaria utilitzar
aquestes línies per recordar al regidor
Joan González Castillo. Va encapçalar la
llista del Grup de Progrés de Súria formant part de la corporació municipal durant dues legislatures i va ser regidor de
Festes i Via Pública. Des d’ERC volem donar el condol a tota la seva família i amics.
Respecte els últims mesos volem expressar la nostra disconformitat en la celebració de dos plens extraordinaris els mesos
de febrer i març. Els plens s’han celebrat
per a aprovar les obres del carrer Industrial i poder aprofitar una subvenció. Tot
i això s’ha aprofitat l’últim ple extraordi-

nari per ampliar la dotació pressupostària a 900.000€ amb projectes nous que no
s’havien debatut amb les reunions sobre
els pressupostos. Des del nostre grup vam
votar en contra ja que considerem desmesurada la inversió al polígon de Joncarets
(1 milió d’€) en detriment dels polígons de
la Pobla Nord i de l’Abadal on s’hi invertiran mig milió entre els dos polígons.
A l’últim ple extraordinari també es va incloure la modificació de l’edificabilitat del
pàrquing del Califòrnia, primer pas per
començar el projecte de la nova biblioteca.
Després de dos mesos de debat sobre la
ubicació les postures segueixen enquis-
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tades. Davant d’aquesta situació, només
veiem una solució: plantejar en forma de
consulta al poble i que siguin les surienques i suriencs els que decideixin la ubicació definitiva i així aconseguir unanimitat
política.
Finalment volem celebrar l’aprovació de
dues mocions amb els vots en contra de
PSC i l’abstenció del GIIS. La primera en
suport al conseller Bernat Solé, el primer
alcalde inhabilitat per posar les urnes l’1
d’octubre i la segona a favor de la llibertat
d’expressió i suport a tots els artistes condemnats com Pablo Hasel.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Consulta ciutadana, us hi afegiu?
La participació ciutadana, una peça
fonamental del sistema democràtic, va
molt més enllà de votar en unes eleccions. Les decisions polítiques, les que
afecten al conjunt de la ciutadania, no
poden reduir-se només, a la interacció
entre els diferents partits polítics. Cal
una presència activa de la ciutadania
amb les seves propostes, opinions i
iniciatives. La seva implicació i participació en assumptes públics que afecten
a tot el municipi enriqueixen l’acció de
govern i la doten d’eficàcia, al mateix
temps que s’ajuda a generar un equip

de govern més exigent i de més qualitat.
El procés participatiu és un diàleg
constructiu i argumentat entre la ciutadania i les institucions, en aquest cas
l’ajuntament que ens representa a tots.
Amb aquest procés tenim l’oportunitat
de dur a terme un seguiment del treball i de l’acció de govern en assumptes
públics, i la possibilitat de col·laborar
en la construcció d’una societat millor.
I per a què ens cal un procés participatiu? Doncs per a desencallar temes
tant importants com la ubicació de la

La ubicació de la biblioteca
Des de Junts per Súria sempre hem
pensat que la millor ubicació per la
biblioteca és a Cal Pau. És un emplaçament ideal que permet repensar el centre del poble, ampliar la
zona comercial i no concentrar-ho
tot en un únic punt.
Tot i així quan va semblar que
l’equip de Govern feia una aturada
per obrir-se a altres possibilitats,
per veure si hi havia algun acord,
vam creure que era una bona opor-

tunitat per trobar un consens. Així,
a partir de criteris tècnics i objectius
recollits a “L’Arquitectura de la
biblioteca. Recomanacions per un
projecte integral.”, editat pel Col·
legi d’Arquitectes, la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, vam treballar en una proposta
nova que desencallés la situació.
Des de Junts som conscients que,
per davant de tot, Súria necessita
una nova biblioteca, adaptada als

futura biblioteca. Una infraestructura
que suposarà una despesa econòmica
molt important; per això, creiem que
un projecte de tals dimensions ha de
comptar amb un ampli consens de les
surienques i els suriencs. Així, la participació ciutadana servirà per acostar
posicions i per legitimar la decisió que
es prengui.
Nosaltres estem disposats a acceptar
qualsevol resultat que surti d’aquesta
consulta, us hi afegiu?
Bona Pasqua a tothom!

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

nous temps i que ofereixi un servei
i espai de qualitat a les surienques i
suriencs.
Però malgrat els nostres esforços no
vam poder arribar a cap consens i
sembla que l’equip de govern continuarà tirant endavant un projecte
que no compta amb unanimitat ni
gran suport.
Que tingueu una bona Pasqua!
GRUP MUNICIPAL DE JxS

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.
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