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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


