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La presidenta de la Diputació, al 
costat dels projectes municipals
El futur centre de dia SAIAR a Cal Pau, tema destacat de la seva visita
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NOU PROJECTE SOCIOSANITARI PER A LA GENT GRAN I LES SEVES FAMÍLIES
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L’espai de Cal Pau acollirà un centre 
de dia amb més d’una trentena de 
places per a persones grans. L’equip 
de govern municipal ha valorat que 
aquest històric edifici és la millor 
opció per a la posada en marxa 
d’aquest equipament sociosanitari 
per raons d’ubicació, centralitat i 
accessibilitat.
En la seva sessió ordinària del pas-
sat 27 de maig, el ple municipal 
va aprovar inicialment per 8 vots 
a favor (PSC, GIIS i JxS), 2 vots en 
contra (ERC) i 2 abstencions (aiS) 
una modificació de crèdit per a la 
redacció del projecte de centre de 
dia. Posteriorment, l’expedient va 
romandre a exposició pública du-
rant quinze dies, abans de la seva 
aprovació definitiva. El ple es va ce-
lebrar amb una absència en el grup 
municipal d’ERC.
El nou centre respondrà a una ti-
pologia que s’anomena Servei 
d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural 
(SAIAR), adreçat a persones grans 
que gaudeixen d’un grau suficient 
d’autonomia personal, i que ja fun-
ciona amb bons resultats en nom-
brosos municipis. En els darrers 
mesos, l’alcalde Albert Coberó, la 
regidora de Benestar Social, Olga 
Tena, i altres membres de l’equip de 
govern han visitat diferents SAIAR 

per tal de conèixer el funcionament 
d’aquests equipaments per a la seva 
implantació a Súria.
El projecte de centre de dia SAIAR 
va ser un dels temes destacats que 
es van tractar durant la recent visi-
ta de la presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Núria Marín, a Súria 
(veure pàgina 4 d’aquest número de 
La Torre).
El pla funcional sobre el nou servei 
serà redactat per la Diputació, a pe-
tició de l’Ajuntament. La redacció 
del projecte de centre de dia té un 
pressupost de 73.000 euros. Es pre-
veu que l’accés al futur SAIAR de 
Súria sigui a la part posterior de Cal 
Pau, per l’entrada a l’antic restau-
rant del Saló Rosa des del carrer de 
Sant Lluís.
L’equip de govern ha donat un ca-
ràcter prioritari a aquest projecte 
per la necessitat d’aquest tipus de 
places per a les persones grans de 
la vila, que s’ha posat encara més 
de manifest durant aquest temps de 
pandèmia. D’altra banda, la millora 
de la dotació sociosanitària per a la 

gent gran va ser un compromís dels 
programes electorals dels socis del 
govern municipal, PSC i GIIS.
Per posar en marxa el futur centre 
de dia SAIAR serà necessari ender-
rocar prèviament l’actual edifici de 
Cal Pau, que es troba fora de ser-
vei des del tancament del recordat 
establiment d’hostaleria que hi va 
funcionar durant els segles XIX i 
XX. Es preveu que l’enderrocament 
es porti a terme dins d’aquest any 
2021, després de la corresponent 
tramitació administrativa.
Cal Pau, nom popular de l’antiga 
Fonda Guilà, és un immoble de pro-
pietat municipal des de l’any 2015. 
Posteriorment va ser adquirit un 
altre immoble ubicat a la part pos-
terior de l’antic establiment.
Després de l’adquisició es va ender-
rocar una part del darrere de Cal 
Pau per tal de crear el nou espai 
urbà que ara hi ha al davant de l’Es-
glésia Parroquial de Sant Cristòfol. 
L’any 2017 també va ser enderroca-
da la tribuna de la façana principal 
de l’edifici per raons de seguretat.

El ple municipal va 
aprovar el passat 27 de 
maig una modificació 
de crèdit per a la 
redacció del projecte del 
futur equipament, que 
serà ubicat en l’antic 
establiment surienc

L’espai de Cal Pau acollirà un centre de dia 
SAIAR per atendre persones grans de la vila

El projecte va ser un dels temes de la visita de la presidenta de la Diputació 
A la imatge, un moment del recorregut institucional pel centre urbà, al davant de Cal Pau
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Dos anys després de tenir l’honor de ser escollit 
alcalde de Súria, toca fer balanç. És veritat que 
moltes coses no han sortit com ens esperàvem, 
tant a nivell econòmic, com sociosanitari. El Co-
vid ha trasbalsat la nostra vida, però hem sabut 
tirar endavant i el balanç que en faig és, malgrat 
tot, positiu.
La definició de la política tal i com l’entenc és la 
de la recerca d’acord per buscar grans consensos 
entorn als principals temes. I aquest és l’esperit 
amb el que hem intentat dur a terme la nostra 
tasca: proximitat, transparència i diàleg.
Tot i això, la política també és desacord. A Súria, 

amb un ple tant fragmentat (amb 5 partits) és 
difícil que ens posem d’acord en tots els temes, 
i hem tingut discrepàncies. Però com a alcalde 
sempre he estat i estaré disposat a escoltar tot-
hom per arribar a consensuar àmplies majories.
Ara estem de Festa Major, una festa de la que 
espero i desitjo que en participeu després d’un 
any tant dur. Us mereixeu sortir i gaudir, amb 
responsabilitat, d’aquests dies.
Molt bona Festa Major!

ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria

A mig mandat

EDITORIAL

El SAIAR, un model de 
centre de dia pensat 
per a la gent gran de 
pobles petits i mitjans
El Servei d’Atenció Integral en 
l’Àmbit Rural (SAIAR) és un 
model de centre de dia per a 
persones grans, de titularitat 
municipal i pensat per cobrir 
les necessitats de municipis 
petits i mitjans. Un dels seus 
objectius principals és oferir 
l’atenció habitual d’aquest ti-
pus de serveis sense que les 
persones usuàries hagin de 
deixar el seu entorn personal i 
familiar. Els SAIAR s’adrecen a 
persones majors de 65 anys que 
requereixin serveis de suport o 
acompanyament, però que en-
cara gaudeixen d’un nivell sufi-
cient d’autonomia personal. Els 
centres de dia SAIAR funcio-
nen a nombroses poblacions de 
diferents comarques catalanes i 
poden ser gestionades per enti-
tats especialitzades. 

Estat actual del Saló Rosa de Cal Pau (foto superior) i entrada pel carrer de Sant Lluis
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La presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Núria Marín, va visitar 
Súria el passat 29 de juny en la seva 
primera estada oficial a la vila. La 
visita va servir per exposar-li els 
principals projectes municipals i 
expressar-li l’agraïment pel suport 
d’aquesta institució a les iniciatives 
de l’Ajuntament i les actuacions 
municipals davant de la covid.
Núria Marín va visitar la Casa de la 
Vila i el centre urbà, acompanyada 
per l’alcalde Albert Coberó, altres 
membres de l’equip de govern i 
r e p r e s e n -
tants de la 
corporació, 
així com 
el diputat 
de Mobili-
tat, Espais 
Naturals i 
Prevenció 
d’Incendis 

Forestals, Josep Tarín. La presidenta 
de la Diputació es va comprometre 
a seguir aportant “els màxims re-
cursos” per afavorir el món local.

Visita sobre acció climàtica.  
El diputat d’Acció Climàtica de la 
Diputació, Xesco Gomar, també va 
ser a Súria el 28 de maig per visitar 
les instal·lacions de la nova depura-
dora del polígon industrial La Pobla 
Nord i tractar diferents temes medi-
ambientals. En aquesta visita va ser 
acompanyat per l’alcalde Albert Co-

beró i pels 
r e g i d o r s 
d ’ U r b a -
nisme, Mi-
quel Àngel 
M o n t a ñ á , 
i de Medi 
A m b i e n t , 
Miquel So-
liva.

El ple municipal va aprovar inici-
alment per unanimitat el conveni 
de col·laboració entre l’Ajunta-
ment i l’empresa Iberpotash sobre 
la prestació del servei de trans-
port urbà. El conveni fa possible 
la gratuïtat de la Guagua per a to-
tes les persones usuàries, amb el 
finançament d’Iberpotash.

INICIATIVES INSTITUCIONALS PER IMPULSAR ELS PROJECTES DE LA VILA

L’alcalde Albert Coberó ha assistit 
a reunions amb la ministra d’Edu-
cació i Formació Professional, Ma-
ría Isabel Celaá, i amb el conseller 
d’Educació de la Generalitat, Jo-
sep González-Cambray, com a 
impulsor de la comissió d’Educa-
ció de la Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC).

Diàleg amb la ministra d’Educació

L’alcalde es reuneix amb 
la ministra d’Educació 
i el conseller d’Educació

L’alcalde Albert Coberó va parti-
cipar en l’acte de signatura i pre-
sentació del conveni per construir 
i finançar el nou col·lector de sal-
morres dels rius Cardener i Llo-
bregat. L’acte va tenir lloc el pas-
sat 12 d’abril a les instal·lacions 
d’ICL, amb responsables de l’em-
presa i de la Generalitat.

La presidenta de la Diputacio fa la 
seva primera visita oficial a Súria

L’alcalde participa en 
la presentació del nou 
col·lector de salmorres

Aprovació del conveni 
amb Iberpotash per 
finançar el bus urbà

Reunió de la presidenta de la Diputació, Núria Marín, i l’alcalde Albert Coberó
A sota, dues imatges de la visita, a l’exterior de la Casa de la Vila i al carrer Diputació

Visita del diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar
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Les Caramelles i la Nit de Sant Joan tornen 
a recuperar les actuacions presencials
Les Caramelles i la Nit de Sant Joan 
han recuperat enguany la celebra-
ció d’actes presencials, després del 
parèntesi de l’any passat a causa de 
la pandèmia. Tot i el manteniment 
de certes restriccions per la necessi-
tat de mantenir mesures sanitàries 
anti-covid, les dues festivitats s’han 
celebrat amb caliu i participació.
Les colles caramellaires van actuar 
els dies 3 i 4 d’abril al Parc 
Municipal Macary i Viader 
i a la plaça de Sant Joan, en 
dues mostres d’assistència 
restringida que van ser re-
transmeses en directe pel 
canal de l’Ajuntament a 
YouTube.
L’arrencada de les Carame-
lles es va fer al davant de la 
Casa de la Vila, amb el lliu-
rament de les cintes com-

memoratives a les colles per part de 
l’alcalde Albert Coberó i la regidora 
de Festes, Alba Santamaria. 
Altres actes del programa van ser 
els concerts de Strombers i Marci-
anitus. L’aplicació de mesures anti-
covid va impedir celebrar alguns 
dels actes caramellaires tradicio-
nals, com la Trobada del Pavelló i 
les Caramelles a Pagès.

Enguany s’han incorporat al mar-
xandatge caramellaire mascaretes 
i bosses amb el logotip de la festa. 
Més de quatre-centes d’aquestes 
mascaretes han estat distribuïdes 
per l’Ajuntament a les tres escoles 
d’educació primària de la vila.
La celebració de la Nit de Sant Joan 
va tenir lloc al costat de la Casa de 
la Vila. Com en anys anteriors, la 

Flama del Canigó va ser 
portada a Súria per espor-
tistes de la vila. Després de 
l’encesa del peveter i la lec-
tura del manifest per part 
de l’alcalde Albert Coberó, 
es va encendre la foguera 
i van actuar els Geganters 
del Gorg de l’Olla, els Cap-
grossos de la Nit de Sant 
Joan, el Tro Gros i la Socie-
tat Coral La Llanterna.Ball dels Capgrossos de la Nit de Sant Joan

REPRESA DE LES ACTIVITATS FESTIVES DESPRÉS DEL CONFINAMENT

La plaça de Sant Joan i el Parc Municipal Macary i Viader van ser enguany els escenaris de dues mostres caramellaires
A l’esquerra, acte d’inici de les Caramelles al davant de la Casa de la Vila (dalt) i públic del concert de Strombers al Parc Municipal



6LA TORRE Juliol 2021

LA COVID-19 A SÚRIA

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: 25 de juny de 2021.

Nous casos positius
TOTAL DE NOUS CASOS POSITIUS DES DEL 14 DE MARÇ DE 2020 FINS AL 25 DE JUNY DE 2021: 470

Risc de rebrot

Velocitat de propagació Mitjana d’edat dels casos confirmats
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La temporada d’estiu de la Piscina 
Municipal va començar el passat 
19 de juny. Els preus d’entrades, 
abonaments i cursets es mantenen 
sense canvis. La temporada es 
perllongarà fins a l’11 de setem-
bre. Enguany es tornen a aplicar 
mesures anti-covid i els vestidors 
no es poden utilitzar.

La temporada d’estiu de 
la Piscina Municipal va 
començar el 19 de juny

Més de setanta persones van par-
ticipar en una jornada de neteja 
a diferents punts de l’entorn na-
tural, dins de la Setmana Euro-
pea de la Prevenció de Residus. 
L’organització va anar a càrrec 
de l’Ajuntament, ICL, el Centre 
Excursionista i la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener.

Súria participa en la 
Setmana Europea de 
la Prevenció de Residus

Persones participants en la jornada

Treballs d’asfaltatge en diferents punts i 
trams del centre urbà i del barri del Poble Vell
L’Ajuntament va promoure la 
realització de treballs d’asfaltatge 
en diferents punts i trams del 
nucli urbà per tal de millorar les 
condicions de mobilitat i resoldre 
problemàtiques que podien com-
plicar la circulació de vehicles. 
Aquests treballs d’asfaltatge es 
van desenvolupar al centre urbà 
i al barri del Poble Vell. Asfaltatge a la cruïlla de les escoles

El ple municipal va aprovar per 
unanimitat l’acord sobre les contri-
bucions especials per a la primera 
fase del projecte d’urbanització del 
darrer tram del carrer Sant Sebas-
tià i la connexió per a vianants en-
tre aquest carrer i el carrer d’Àngel 
Guimerà. Amb el desenvolupament 
d’aquest projecte, que tindrà un to-
tal de quatre fases, es completaran 
les actuacions que es van iniciar 
l’any 2008 al barri de Sant Jaume 
amb el Pla de Barris.
El principal objectiu d’aquesta pri-

mera fase és l’eixamplament del 
carrer Sant Sebastià en aquest tram 
i la millora del radi de gir. També 
es recuperarà l’antiga connexió per 
a vianants entre els dos carrers, amb 
noves escales i la creació d’una peti-
ta plaça a la cota més alta.
El pressupost d’aquesta prime-
ra fase serà de 264.749,60 euros, 
IVA inclòs, que seran aportats per 
l’Ajuntament (75,96%), la Diputació 
de Barcelona (21,70%) i les contri-
bucions especials (2,33%). Les obres 
començaran en el darrer trimestre.

Primera fase d’obres d’urbanització 
als carrers Sant Sebastià i Sant Jaume

Plànol de les quatre fases previstes per a les actuacions al barri de Sant Jaume
Les obres de la primera fase s’iniciaran en el darrer trimestre d’aquest any 2021

ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’ESPAI URBÀ I EL SEU ENTORN

El ple municipal va aprovar per 
unanimitat una moció per de-
manar a la Generalitat un model 
energètic sostenible i respectuós 
amb l’entorn, el patrimoni cultu-
ral i els espais agraris. Segons la 
moció, cal evitar la proliferació de 
projectes energètics que malmetin 
el paisatge i el món rural.

Suport per desenvolupar 
un model energètic 
sostenible a Catalunya
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Imatges de les millores del pla de polígons
Polígon La Pobla Nord

Zona Industrial Abadal

Zona Industrial Joncarets

ABANS DE LES OBRES

ABANS DE LES OBRES

DESPRÉS DE LES OBRES

DESPRÉS DE LES OBRES

UN PAS ENDAVANT PER A LA COMPETITIVITAT INDUSTRIAL

ABANS DE LES OBRES DESPRÉS DE LES OBRES
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El ple municipal va aprovar el pas-
sat 27 de maig per 10 vots a favor 
(PSC, GIIS, aiS i JxS) i 2 abstencions 
(ERC) una moció per implementar 
contenidors intel·ligents com a sis-
tema per incrementar l’eficiència 
de la recollida selectiva a la vila. 
Aquest sistema, que ja funciona en 
altres municipis bagencs, es basa en 
contenidors amb control d’accés i 
identificació d’usuari.
Actualment, el percentatge de reco-
llida selectiva a Súria és del 35%. En 
la moció aprovada pel ple s’expres-

sa la voluntat de “mantenir àrees 
de contenidors al carrer, millo-
rant-ne els espais i entorns, i redu-
int-ne el nombre, mentre s’aposta 
per un sistema de recollida d’alt 
rendiment”.
Els contenidors intel·ligents i el 
sistema porta a porta són les dues 
alternatives bàsiques per incremen-
tar els nivells de recollida selecti-
va. Segons la moció, l’elecció entre 
aquestes dues opcions ha de tenir 
en compte “aspectes socials, oro-
gràfics i de salubritat”.

El ple aprova una moció per implantar  
contenidors intel·ligents a la vila

Grup de contenidors actuals de recollida selectiva al barri de Cal Trist
El nou sistema intel·ligent ja funciona en diferents municipis de la comarca

Una moció aprovada per unanimi-
tat pel ple municipal insta les enti-
tats bancàries a tenir en compte les 
necessitats de les persones grans 
i altres col·lectius, davant la crei-
xent digitalització i la reducció de 
l’atenció personalitzada. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament s’ha afegit 
al moviment per a la millora dels 
serveis bancaris, en la línia d’un 
document aprovat pel Consell de 
les Persones Grans del Bages.

Crida a la millora dels 
serveis bancaris per a 
les persones grans

El grup Agbar, concessionari del 
servei d’aigües potables, ha substi-
tuït el clavegueram del tram supe-
rior de l’avinguda Santa Bàrbara i 
part del tram dret del carrer Doc-
tor Fleming, a instàncies de l’Ajun-
tament. La previsió és que a partir 
de la segona quinzena d’agost es 
facin les obres per completar les 
millores previstes en aquest sector 
i l’avinguda Santa Bàrbara, des de 
la plaça de Santa Maria.

Substitució de trams de 
clavegueram en carrers 
del barri Santa Maria

Les obres d’urbanització del carrer 
Industrial, al barri de Joncarets, es 
van iniciar a mitjans de juny. L’ob-
jectiu és renovar les xarxes de ser-
veis i convertir el carrer en una via 
de plataforma única per tal de faci-
litar l’accés dels vehicles de les em-
preses insta·lades. El projecte ha 
estat impulsat per l’àrea municipal 
d’Urbanisme, amb aportacions de 
la Diputació, l’Ajuntament, la Ge-
neralitat i contribucions especials.

Obres d’urbanització 
al carrer Indústrial 
del barri de Joncarets La corporació municipal dóna el seu suport a la 

recuperació del projecte de tren-tram del Bages
El ple municipal ha aprovat per 
unanimitat una moció per demanar 
a la Generalitat la recuperació del 
projecte del tren-tramvia del Bages, 
que havia de connectar Súria amb 
Manresa i altres municipis de la co-
marca. En la moció també es dema-
na que la implementació d’aquest 
mitjà de transport sigui prioritària 
per al Govern català.
La Generalitat va plantejar el pro-

jecte del tren-tram en un estudi pre-
sentat l’any 2009, però la proposta 
no va ser desenvolupada. L’objectiu 
era aprofitar l’actual línia ferrovià-
ria dels Ferrocarrils de la Generali-
tat per al transport de viatgers, am-
pliant el recorregut per apropar-lo 
al centre urbà.
En la moció també es proposa “un 
tractament integral de la mobilitat 
al Bages”.

SERVEIS PER FACILITAR LA VIDA QUOTIDIANA
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El centre urbà de la vila ha guanyat 
noves places d’estacionament amb 
l’entrada en servei del nou pàr-
quing de Cal Reguant, ubicat a la 
cruïlla entre la carretera de Manre-
sa i la carretera de Balsareny. L’ús 
d’aquest recinte com a pàrquing és 
una conseqüència del conveni de 
cessió temporal que l’Ajuntament 
va signar amb la propietat.
La nova zona d’estacionament ofe-
reix un total de 29 places. La posada 
a punt del pàrquing de Cal Reguant 
es va completar amb la instal·lació 

d’un semàfor per regular la sortida 
de vehicles i la senyalització  de les 
places destinades als vehicles. En 
els treballs d’adequació d’aquest es-
pai hi ha participat la Brigada Mu-
nicipal d’Obres i Serveis.
El recinte del nou pàrquing de Cal 
Reguant havia acollit les instal-
lacions de la firma comercial Spai 
Recover i es trobava inactiu des de 
la desaparició d’aquesta activitat.
▶ Més informació sobre les zones 
d’estacionament de la vila: www.
suria.cat/parquings.

L’entrada sud del centre urbà 
compta amb nous elements iden-
tificatius, instal·lats a Cal Reguant. 
Es tracta d’un rètol amb el nom de 
la vila i vinils de fotos històriques. 
La iniciativa ha estat impulsada per 
les àrees municipals de Via Pública 
i Cultura, assessorades per l’histo-
riador surienc Jordi Algué i la dis-
senyadora surienca Coaner Codina. La façana de Cal Reguant, amb la nova retolació i imatges històriques de Súria

El pàrquing de Cal Reguant ofereix  
29 noves places d’estacionament

Perspectiva del nou pàrquing de Cal Reguant, a l’entrada sud del centre urbà
El recinte havia acollit les instal·lacions de l’antiga firma comercial Spai Recover

L’entrada sud del centre 
urbà guanya nous 
elements identificatius

L’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) Defensors del Bosc va fer 
una sessió formativa a Súria amb 
la participació del regidor de Via 
Pública, Miquel Soliva, i altres 
membres de la corporació. En el 
transcurs de la sessió es van fer 
pràctiques del nou vehicle anti-
incendis, adquirit amb el suport 
de l’Ajuntament.

L’ADF Defensors del 
Bosc fa una sessió 
formativa a Súria

Persones participants en la sessió

Els centres d’ensenyament muni-
cipals (Escola Municipal de Músi-
ca, Escola Municipal de Formació 
d’Adults i Escola Bressol Munici-
pa Petit Estel) han portat a terme 
les inscripcions i matriculacions 
per al proper curs 2021-22.

Els centres educatius 
municipals preparen 
el nou curs 2021-22

NOU ÚS PER A UN ESPAI UBICAT EN UN DELS PRINCIPALS ACCESSOS
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UNA NOVA ALTERNATIVA PER A LA COMUNICACIÓ AMB L’AJUNTAMENT

XXXXX

L’Ajuntament ha obert la convo-
catòria per a la sol·licitud de sub-
vencions per a entitats o persones 
físiques. El termini de presentació 
acabarà el proper 5 d’agost. En 
total, aquesta partida tindrà un 
import global màxim de 41.400 
euros.

Període de sol·licitud de 
subvencions a entitats 
o persones físiques 

L’Ajuntament va expressar el 
passat 15 d’abril el seu rebuig a 
la violència masclista i la seva 
solidaritat amb les víctimes, ar-
ran de l’assassinat d’una dona a 
Manresa. Al davant de la Casa de 
la Vila hi va tenir lloc una concen-
tració amb la participació de l’al-
calde Albert Coberó, la regidora 
d’Igualtat, Olga Tena, i membres 
de la corporació.

Concentració de rebuig 
a la violència masclista i 
en suport de les víctimes

Suport al col·lectiu LGBTIQ+ i a les persones 
afectades per fibromiàlgia i fatiga crònica
Els passos de vianants de les pla-
ces de Sant Joan i de la Serradora, 
i taules del passeig del Riu han 
estat pintats amb els colors del 
moviment LGBTIQ+ com a mos-
tra d’adhesió a aquest col·lectiu 
i als seus Dies Internacionals. 
L’Ajuntament també s’ha adherit 
al Dia Internacional de la Fibro-
miàlgia i la Fatiga Crònica. Pas de la plaça de la Serradora

L’Ajuntament disposa des de mit-
jans de juny d’un nou mitjà per co-
municar incidències i desperfectes a 
la via pública i els equipaments ur-
bans. Es tracta del servei Línia Ver-
da, que es pot utilitzar a través del 
web www.liniaverdasuria.cat o des-
carregant l’aplicació gratuïta Línia 
Verda per a dispositius mòbils amb 
els sistemes Android o iOS.
L’aplicació permet registrar imatges 
de la incidència detectada i geolo-
calitzar-la. Un cop enviada, la in-
formació arriba als serveis tècnics 

municipals encarregats de resoldre 
el problema, i la persona usuària 
rep una notificació quan es produ-
eixi alguna novetat en el procés de 
resolució.
La posada en marxa del servei a 
Súria és una iniciativa de l’àrea mu-
nicipal de Via Pública, amb l’objec-
tiu d’oferir una nova possibilitat de 
comunicació ràpida d’incidències, 
complementant altres mecanismes 
habituals com les instàncies. Línia 
Verda ha estat desenvolupada per 
l’empresa Ambientum.

Nou servei per comunicar incidències 
per ordinador o dispositius mòbils

Imatge promocional del nou servei de comunicació d’incidències Línia Verda
Les notificacions es poden enviar a través d’un web o una aplicació de dispositius mòbils

Imatge de la concentració

Les obres de construcció d’una ro-
tonda a l’alçada de l’accés a l’em-
presa ICL ha afectat el trànsit de 
vehicles. Aquesta actuació forma 
part de l’actual Pla Director Urba-
nístic (PDU) de l’activitat minera i 
no té cap cost per a l’Ajuntament, 
ja que és a càrrec d’ICL.

Les obres de la nova 
rotonda afecten el 
trànsit de vehicles 
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L’Ajuntament va promoure la 
restauració d’un dels populars 
‘bolets’ de Sant Salvador, malmès 
per una bretolada. L’Ajuntament 
lamenta totes les accions inciví-
ques, i fa una crida a mantenir la 
conservació i neteja d’arreu.

PROTAGONISME DE L’ESCRIPTOR MÉS DESTACAT DE LA VILA

L’Ajuntament promou 
la restauració d’un dels 
‘bolets’ de Sant Salvador

El Centre d’Esports Súria i l’Ajun-
tament van convocar una assem-
blea oberta per a la continuïtat de 
l’històric club surienc i concretar 
el relleu de la junta directiva sor-
tint. L’acte es va fer el passat 9 de 
juny al Camp Municipal de Fut-
bol, amb la presència de l’alcalde 
Albert Coberó i la regidora d’Es-
ports, Montserrat Albacete.

Assemblea oberta per 
assegurar la continuïtat 
del Centre d’Esports

Reposició del bolet restaurat

El Centre Obert El Brot i l’àrea 
municipal de Benestar Social han 
organitzat dos actes telemàtics 
per a famílies d’infants i adoles-
cents, amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona. Es tracta del 
taller ‘Com educar positivament’ 
i de la xerrada ‘Educar sense cri-
dar”, que va tenir lloc durant el 
mes de juny.

Actes telemàtics 
adreçats a famílies 
d’infants i adolescents

Súria va celebrar la diada de Sant 
Jordi amb el protagonisme de Sal-
vador Perarnau, dins del programa 
commemoratiu del 125è aniversari 
del naixement i del 50è aniversari 
de la mort del poeta surienc, Mestre 
en Gai Saber i Fill Predilecte de la 
vila. Durant l’acte central de la dia-
da va ser estrenat el nou mural de la 
plaça de Salvador Perarnau i es van 
lliurar els premis del concurs de 
punts de llibre i de jocs a les xarxes, 
organitzat per la Biblioteca Pública.
El nou mural és obra de l’il·lustrador 
i dissenyador gràfic surienc Pau 
Juárez, i recorda els personatges 
d’alguns dels poemes més coneguts 
del poeta. En el transcurs de l’acte 
també va ser presentat un llibre de 
la surienca Eva Ferrer i es va oferir 
un recital de poemes de Perarnau, 
musicats per David Requena.
En els dies previs a la diada de Sant 
Jordi es va fer una nova edició del 

cicle ‘Per Sant Jordi, llibres de casa’, 
que enguany ha estat protagonitzat 
pels autors i autores de la vila Jau-
me Perarnau, Santiago Sanz, Mar 
Juárez i Selene Moreno
Una altra de les activitats vincula-
des a Sant Jordi va ser una exposició 
de poemes de Salvador Perarnau a 
les botigues de la vila, amb la par-
ticipació de la Bibioteca Pública, 
l’Escola Municipal de Formació 
d’Adults, els centres d’educació pri-
mària i secundària de la vila, Casal 
de la Dona i Unió de Botiguers.
Al llarg del mes de maig, el progra-
ma commemoratiu dedicat al poeta 
surienc va continuar amb el recital 
musical i poètic ‘Amb un clavell al 
cor’ del músic surienc Lluís Cua-
drench i l’actriu surienca Gemma 
Reguant, i el recital poètic ‘La carn, 
tranquil·la; l’esperit, no tant’ del co-
negut poeta i rapsode barceloní Jo-
sep Pedrals.

Salvador Perarnau i les publicacions 
locals centren els actes de Sant Jordi 

El nou mural de la plaça dedicada al poeta va ser estrenat el dia de Sant Jordi
A sota, recitals de Josep Pedrals (esquerra) i de Gemma Reguant i Lluís Cuadrench
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LA MÚSICA, EINA DE DINAMITZACIÓ CULTURAL

Nous murals a la cruïlla de les escoles

La cruïlla de la carretera de Balsareny, el carrer Ta-
rragona i la carretera de la Mina llueix des d’aquest 
mes de juny quatre murals de Pau Hernández, Pau 
Juárez, Abel Martínez, Dídac Mas i Maria Vila, en 
una iniciativa de l’area municipal d’Ensenyament.

Campionat Escolar de Tennis Taula

La plaça de Sant Joan va acollir el 10 de juny les 
finals del 1r Campionat Escolar de Tennis Tau-
la Vila de Súria, organitzat per l’àrea municipal 
d’Esports i la participació de les Escoles Francesc 
Macià, Salipota i Fedac, i l’Institut Mig-Món.

El Poble Vell va acollir els concerts 
de cloenda del curs de l’Escola 
Municipal de Música, que van te-
nir lloc el 19 de juny amb la Jove 
Orquestra de la Catalunya Central 
(JOCC) i diferents formacions mu-
sicals del centre. 

El Festival Espurnes Barroques va 
tornar a Súria el passat 6 de juny 
amb la posada en escena de l’òpera 
còmica ‘La Canterina’ de Franz Jo-
seph Haydn i un taller infantil basat 
en aquesta mateixa obra, a càrrec 
del grup Teatre de les Comèdies. 
La representació, a la plaça Major 
del Poble Vell, va obtenir una molt 
bona acollida, amb prop d’un cente-

nar de persones assistents.
L’Ajuntament forma part del grup 
impulsor del Festival des de la pri-
mera edició. Espurnes  Barroques 
vol donar relleu al patrimoni bar-
roc a través de propostes musicals i 
gastronòmiques de qualitat. Una al-
tra de les activitats d’enguany va ser 
un concert del grup Lorem Ipsum a 
la Residència Bell Repòs.

El Festival Espurnes Barroques porta 
a Súria una ópera i un taller infantil

Escena de l’òpera còmica ‘La Canterina’ a la plaça Major del Poble Vell
La representació de l’obra va ser seguida per prop d’un centenar de persones

L’Escola Municipal de 
Música clou el curs amb 
concerts al Poble Vell

Actuació d’alumnat de l’Escola

L’Arxiu Municipal de Súria va 
aportar diferents documents per 
a l’exposició virtual ‘La memòria 
de les fàbriques’ de la Xarxa de la 
Diputació, dins de la Setmana In-
ternacional dels Arxius.

L’Arxiu Municipal pren 
part en la Setmana 
Internacional dels Arxius
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

GIIS. Mirant cap al futur

Dos anys per reactivar Súria

Dos anys treballant per a tothom
Ens situem a l’equador del mandat. Ara fa 2 
anys que les veïnes i veïns de Súria ens vau 
donar la confiança per fer possible el canvi 
progressista a Súria, gràcies a la victòria del 
PSC i el posterior pacte de govern amb el 
GIIS.
No cal dir que han estat 2 anys extrema-
dament complicats a tots els nivells. Eco-
nòmicament vam trobar-nos amb un pla 
econòmic i financer que ens obligava a ra-
cionalitzar la despesa, provocat pel trenca-
ment de les regles pressupostàries del 2018.  
L’any passat, el COVID va sacsejat la nostra 
vida, i molts dels projectes van quedar atu-

rats, amb l’objectiu de maximitzar esforços 
en el control de la pandèmia.
Tot i això, hem dut a terme projectes im-
portants, tals com la millora dels polígons 
industrials, el canvi d’il·luminació LED, la 
millora de la zona de l’Spai Recover, les 
obres del camp de futbol, la compra d’habi-
tatge social per primera vegada a la història 
del municipi, l’acord pel finançament de la 
Guagua, que ha permès que Súria gaudeixi 
d’un autobús urbà gratuït per a tothom, etc.
Ara és l’hora d’emprendre els grans projec-
tes i obres pendents, al centre i de millora 
dels barris. D’entre ells, en destaquem la vo-

luntat de construir un Centre de Dia – SA-
IAR a Cal Pau, un projecte que emprenem 
amb moltes ganes, que ha rebut el suport de 
la Diputació de Barcelona, de JxSúria, l’abs-
tenció de l’AIS i el vot en contra d’aquest 
centre per part d’ERC.
Ens esperen 2 anys de molta feina, per de-
mostrar-vos que el nostre compromís amb 
vosaltres segueix intacte. Ens seguirem dei-
xant la pell per tots i totes vosaltres. Ho es-
tem fent possible.
Esperem que passeu una molt bona Festa 
Major!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

És evident que la pandèmia ho ha 
trastocat tot i a tots els nivells: soci-
al, personal, familiar, professional... 
i també ha afectat de ple el dia a dia 
de la gestió dels Ajuntaments. 
A la gestió ja de per sí complexa, 
s’han incrementat de forma expo-
nencial les dificultats en les admi-
nistracions locals, tan per les dotaci-
ons econòmiques de que es disposa 
com per ser la primera que ha de 
respondre a les dificultats, al ser la 
més propera als ciutadans.
Des del grup municipal del GIIS 

hem impulsat, junt amb la resta 
de regidors de l’equip de govern, 
polítiques per poder disminuir al 
màxim possible l’efecte de la pan-
dèmia. Accions que hem fet, fem i 
seguirem fent. 
Tenint en compte les circumstàncies 
actuals, hem de continuar fent pre-
sent i mirar cap el futur. Un futur 
de petits i grans projectes, alguns 
de més immediats com potenciar 
el Poble Vell com espai cultural, el 
canvi d’enllumenat a Led, millores 
als carrers, nous ajuts a entitats, al 

comerç i a les empreses. I d’altres a 
mig termini, com el museu de la mi-
neria, renovació dels parcs infantils 
i un centre assistencial per la gent 
gran.
Finalment, destacar el servei que 
permet donar a conèixer a l’Ajunta-
ment qualsevol incidència que de-
tecteu a la vila, de manera ràpida i 
fàcil a: www.liniaverdasuria.cat.
Desitjar-vos una bona festa major i 
un molt bon estiu. 

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Ara fa dos anys de les eleccions munici-
pals que ens deixaven a l’oposició com 
a resultat del pacte del GIIS i el PSC que 
es basava en tres qüestions molt clares: 
construir la biblioteca al Califòrnia, 
l’eliminació de la implantació del Porta 
a Porta i despenjar l’estelada del balcó 
de l’Ajuntament. El projecte de la bibli-
oteca a Cal Pau i la recollida de residus 
Porta a Porta són a les escombraries.
ERC porta al programa electoral realit-
zar un centre de dia des de les eleccions 
del 2007, som el grup que més ha insis-

tit en aquest projecte. Ara, el consistori 
ha aprovat la despesa de 73.000€ per un 
projecte per fer un SAIAR a Cal Pau i 
ho ha fet sense saber quines són les ne-
cessitats reals que tenim a dia d’avui. És 
molt necessari tenir aquest equipament, 
però abans, s’ha de saber ben bé quina 
tipologia o model és el més adequat i 
on s’ha d’ubicar. Sobre la recollida de 
residus hem trobat a faltar una decisió 
valenta per canviar el model que ara ja 
quedarà posposada fins la legislatura 
que ve.

Els propers dos anys haurien de servir 
per reactivar-se i  tornar a gaudir de la 
cultura, l’esport i l’espai públic. Per part 
de l’equip de govern caldrà més treball 
i coordinació darrera de cada propos-
ta i un projecte global. Des d’Esquerra 
encarem aquests dos anys parlant amb 
tothom i fent-nos útils per tots i totes 
des de l’oposició on, encara que sembli 
difícil, també podem fer molta feina.

BONA FESTA MAJOR I BON ESTIU!
GRUP MUNICIPAL D’ERC
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Valoració dels dos primers anys de legislatura

Dos anys de legislatura

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 que l’alternativa independent per a 
Súria (aiS) es va presentar per primer cop 
a unes eleccions municipals (2007) quan 
ha estat a l’oposició sempre ha mantingut 
una oposició constructiva però, alhora, 
fiscalitzadora de la tasca de l’equip de go-
vern. I és així perquè no entenem el “fer 
oposició” de cap altra manera, el “No a 
tot”, per sistema, no està en el nostre vo-
cabulari, ni en les nostres actituds. I és 
que no pot ser de cap altra manera. Les 
surienques i els suriencs ens van escollir 
per a treballar per al municipi intentant 
de trobar punts d’acord que beneficiïn la 
comunitat. 
Així, per exemple, hem votat a favor d’una 

proposta de l’equip de govern per a la re-
collida de residus amb l’ús de contenidors 
intel·ligents. També vam donar suport als 
primers pressupostos d’aquesta legislatu-
ra perquè, fruit del diàleg amb l’equip de 
govern, s’hi van incloure diverses propos-
tes que defensàvem en el nostre programa 
electoral (àrea de caravanes; cobriment de 
la pista de l’Escorxador; promoció dels ha-
bitatges del Poble Vell...). 
De les propostes de l’aiS que s’han dut a 
terme volem destacar diverses mesures 
per a pal·liar els efectes econòmics de la 
covid-19 (per exemple, un increment de 
les ajudes per als autònoms); una línia 
de bonificacions per a les empreses que 

s’instal·lin al municipi; un canvi en l’im-
post de successions que implica una molt 
important rebaixa d’aquest impost. 
De cara a la resta de legislatura, cal dir 
que seguirem amb aquesta oposició cons-
tructiva i de diàleg sense oblidar que ens 
caldria, com a grups municipals, desenca-
llar el tema de la ubicació de la biblioteca. 
L’alternativa independent per a Súria en-
tén que cal recórrer a la participació ciuta-
dana i que sigui la ciutadania qui, demo-
cràticament, decideixi la ubicació d’aquest 
equipament. 
Bona Festa Major i molt bon estiu.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Aquests dos anys de legislatura ve-
nen marcats directament per la CO-
VID19 i el seu impacte en la nostra 
societat. Des de Junts per Súria vo-
lem agrair la tasca feta per l’actual 
equip de Govern de l’Ajuntament 
que ha hagut de gestionar la situa-
ció.
Si ens centrem en l’obra de govern 
veiem molt positivament els pro-
jectes dels polígons industrials, els 
canvis per llums LED, el nou pàr-
quing de l’entrada de Súria,… tot i 
així hi ha coses que necessiten millo-

rar molt, com el problema de les es-
combraries que ha augmentat; con-
tenidors plens, espatllats, bruts,… 
així com una falta de projecte per 
un nou sistema de deixalles que faci 
de Súria un poble pioner en el reci-
clatge i la recollida selectiva.
També necessita millorar molt el 
manteniment dels barris i dels nos-
tres carrers i places que continua 
estant sota mínims en aquesta legis-
latura i està provocant molts pro-
blemes.
Des de Junts per Súria treballarem 

de valent per a que aquests dos prò-
xims anys que queden es reforci el 
manteniment del poble, es reactivi - 
ara que s’estan acabant les restricci-
ons COVID - els actes culturals i fes-
tius i fer de Súria un poble de futur.
Ara, gaudim de la Festa Major, amb 
prudència però amb ganes de retor-
nar mica a mica la normalitat i gau-
dir conjuntament de dies d’esbarjo.
Bon estiu a tothom!

GRUP MUNICIPAL DE JxS
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