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Obres als barris de la vila per a la 
millora dels serveis i l’espai públic
Projectes urbanístics per donar més protagonisme a les persones
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PROJECTES PER A LA MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC ALS BARRIS DE LA VILA
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L’objectiu fonamental de les obres, 
que es desenvolupen en el tram su·
perior de l’avinguda Santa Bàrbara 
i el tram est del carrer Doctor Fle·
ming, és millorar l’accessibilitat ge·
neral al barri de Santa Maria. L’ac·
tuació també servirà per completar 
els acabats de la substitució del cla·
vegueram, que es va fer fa uns me·
sos a l’entorn del parc del barri en 
aquestes dues vies urbanes.
El projecte urbanístic que actual·
ment s’està portant a terme al barri 
de Santa Maria es proposa donar 
un protagonisme més gran als via·
nants, a través de les següents inter·
vencions: 
▶ Creació d’una calçada elevada a 

l’avinguda Santa Bàrbara entre 
el carrer de les Flors i el carrer 
Doctor Fleming. Ampliació de la 
vorera oest, amb la incorporació 
de guals i passos de vi·
anants accessibles.

▶ Millora de la senyalitza·
ció horitzontal i vertical 
(passos per a vianants, 
espais d’estacionament, 
senyals de trànsit, etcè·
tera).

▶ Remodelació de la pla·
ceta de la Verge. Plan·
tació d’arbres i instal·
lació del sistema de reg. 

Asfaltatge de la vorera davant la 
zona verda i enderrocament del 
muret que tancava l’espai.

▶ Renovació dels serveis d’aigua 
potable i previsió de tubs per al 
soterrament de línies de baixa 
tensió i telefonia.

▶ Reasfaltatge de la meitat est del 
carrer Doctor Fleming.

El tram afectat per les obres de 
l’avinguda Santa Bàrbara va des de 
la plaça Santa Maria fins a prop de 
l’enllaç amb la carretera de Castella·
dral. El projecte ha estat impulsat 
per l’àrea municipal d’Urbanisme, 
i té un pressupost de licitació de 

256.930,18 euros, IVA inclòs. Aques·
ta quantitat serà aportada íntegra·
ment per l’Ajuntament.
Les obres de l’avinguda Santa Bàr·
bara es van iniciar el passat mes 
d’octubre. El seu desenvolupament 
ha obligat a tallar el trànsit de ve·
hicles per aquesta via urbana, prin·
cipal eix interior del barri de Santa 
Maria, i a implantar restriccions de 
mobilitat de persones en els espais 
en els quals es porten a terme els 
treballs. 
En els dies previs a l’inici d’aquesta 
actuació, l’Ajuntament va difondre 
una nota pública en què es dema·

nava la comprensió del veï·
nat davant les molèsties que 
poguessin generar aquestes 
obres, les més importants 
que han estat realitzades al 
barri Santa Maria en els dar·
rers anys.
La substitució del clavegue·
ram va ser realitzada el pas·
sat mes de juny pel grup Ag·
bar, concessionari del servei 
municipal d’aigües potables 

L’avinguda Santa 
Bàrbara, principal eix 
viari del barri de Santa 
Maria, es troba en obres 
des del mes d’octubre, 
en una actuació que vol 
millorar les condicions 
generals d’accessibilitat

Les obres al barri de Santa Maria, una actuació 
per donar més protagonisme a les persones

El tram superior de l’avinguda Santa Bàrbara, tallat al trànsit per les obres
El projecte de millora es desenvolupa entre la plaça Santa Maria i el parc del barri.

Àrea afectada per les obres al barri Santa Maria.
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Fa mesos i setmanes que podíem pensar que la pan·
dèmia sanitària estava totalment controlada, i que 
gràcies als alts índexs de vacunació, era impossible un 
rebrot a gran escala. 
Malauradament, estem veient com degut a la variant 
“Òmicron” els casos no paren d’augmentar dia a dia, i 
setmana a setmana. La situació és delicada i només la 
responsabilitat col·lectiva ens ajudarà a vèncer el virus 
de manera definitiva.
Des del govern municipal us demano a tots i a totes 
que ens vacunem, per protegir·nos a nosaltres i a la 
gent del nostre entorn.  Només l’elevat percentatge de 
vacunació que tenim al nostre país està evitant una 
gran mortalitat com a la primera onada.
És l’hora del consens social i del consens polític. A 

l’inici de la pandèmia hi va haver un fort sentiment de 
responsabilitat col·lectiva a tots els nivells, i ara, mica 
en mica (i malauradament) sembla que es va disso·
lent, i el compromís social perd davant l’egoisme in·
dividual.
Cal tornar als grans consensos, i treballaré (i treballa·
rem) per assolir aquest objectiu.
Gaudiu molt d’aquests dies festius i de retrobament. 
Estic convençut que amb prudència i sent responsa·
bles, tornarem a superar aquest episodi, i el 2022 serà 
molt millor que aquest 2021.
Molt bones festes i feliç entrada d’any!

ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria

Responsabilitat i compromisos col·lectius

EDITORIAL

Licitacions del projecte 
d’urbanització de 
Sant Jaume i del futur 
centre social del barri
L’Ajuntament va publicar el 
passat mes d’octubre les licita·
cions de les obres per a la cons·
trucció d’un centre social al ba·
rri de Sant Jaume i la primera 
fase del projecte d’urbanització 
dels carrers Sant Sebastià i Sant 
Jaume. El futur centre social 
d’aquest barri serà construït a 
l’illa de Sant Jaume, un espai 
urbà ubicat entre els esmen·
tats carrers. Disposarà de des·
patxos, sala polivalent, sala de 
manualitats, banys i magat·
zems. Pel que fa a l’altra licita·
ció, les obres d’aquesta primera 
fase inclouran la plataforma 
superior del futur equipament, 
les escales de connexió amb el 
tram final sud del carrer Sant 
Jaume, la rampa existent i el ca·
rreró que enllaça amb el carrer 
Àngel Guimerà.

de la vila, a petició de l’Ajuntament. 
Amb aquesta actuació es volien re·
soldre les deficiències detectades al 
clavegueram en aquest sector del 
barri Santa Maria. D’altra banda, era 
necessari portar a terme l’esmen·
tada substitució del clavegueram 
abans d’iniciar les obres de millora 
de l’accessibilitat a l’avinguda Santa 
Bàrbara que s’estan desenvolupant 
actualment.

Darrer tram del carrer de les 
Flors. Un altra de les actuacions 
previstes al barri Santa Maria és la 
propera millora del darrer tram del 
carrer de les Flors. L’Ajuntament 
va treure a licitació recentment la 
primera fase d’aquestes obres, que 

inclou diferents actuacions per afa·
vorir l’accessibilitat, el protagonis·
me dels vianants i la renovació de 
l’actual parc infantil. La realització 
del projecte va ser proposada per 
l’Associació de Veïns Mare de Déu 
d’Agost·barri de Santa Maria, dins 
dels pressupostos participatius de 
l’Ajuntament.
La coordinació d’aquest projecte és 
a càrrec dels serveis tècnics de l’àrea 
municipal d’Urbanisme. El pressu·
post de licitació és de 47.426,51 eu·
ros, IVA inclòs, que seran aportats 
per l’Ajuntament a través dels pres·
supostos participatius.
▶ Més informació sobre obres en al-

tres barris de la vila a les pàgines 
10 i 11 d’aquesta edició.

Plànol del projecte de millora al darrer tram del carrer de les Flors.
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La Junta de Govern Local va 
aprovar el passat novembre l’ator·
gament de 25.617 euros en sub·
vencions a entitats i persones de 
la vila, d’acord amb la normativa 
que regula aquest tipus de suport 
econòmic a l’activitat social. Les 
subvencions van ser per a 25 enti·
tats i un esportista surienc.

CANVIS EN ELS ÒRGANS DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT

El passat 28 d’octubre va prendre 
possessió com a nova regidora 
Mireia Enfedaque i Farràs (JxS), 
en substitució de Montserrat Jun·
cadella i Navarra. La presa de 
possessió de la nova regidora va 
tenir lloc durant la sessió ordinà·
ria del Ple Municipal.
Montserrat Juncadella era mem·
bre de la corporació des del 2016 
com a membre del grup munici·
pal de CiU (anys 2016·19) i pos·
teriorment del grup municipal de 
JxS (2019·21). Entre els anys 2016·
19 va formar part de l’equip de 
govern municipal com a regidora 
de Cultura.

Presa de possessió de 
Mireia Enfedaque com  
a nova regidora del      
grup municipal de JxS

Noves subvencions 
per a entitats i persones 
físiques de la vila

L’alcalde Albert Coberó va signar 
el passat 28 d’octubre dos decrets 
sobre la designació de les tinences 
d’Alcaldia i la modificació de les de·
legacions de competències, després 
del nou pacte de govern assolit en·
tre els grups municipals del PSC i 
del GIIS. 
D’aquesta manera es tancava l’eta·
pa oberta a mitjans de juliol amb 
la ruptura de l’anterior pacte de 
govern que els dos mateixos grups 
mantenien des de l’inici de l’actual 
mandat municipal.
Les noves tinences d’Alcaldia, que 
amb l’alcalde formen la Junta de 
Govern Local, són les següents:
▶ Primera tinent d’Alcaldia: Alba 

Santamaria i Fíguls.
▶ Segona tinent d’Alcaldia: Olga 

Tena i Martín.
▶ Tercer tinent d’Alcaldia: Miquel 

Àngel Montañá i Merino.
▶ Quart tinent d’Alcaldia: Miquel 

Soliva i Palà.
Arran d’aquest nou pacte de go·
vern, la nova distribució de compe·
tències delegades és la següent:
▶ Cultura, Festes i Ensenyament: 

Alba Santamaria i Fíguls.
▶ Seguretat Ciutadana, Benestar 

Social, Sanitat i Solidaritat: Olga 
Tena i Martín.

▶ Urbanisme, Economia i Hisenda, 
Suport als projectes estratègics 
municipals d’àmbit transversal i 
a l’Alcaldia: Miquel Àngel Mon·
tañá i Merino.

▶ Via Pública i Medi Ambient: Mi·
quel Soliva i Palà.

▶ Joventut, Esports, Participació 
Ciutadana i Turisme: Montserrat 
Albacete i Burgueño.

Composició dels grups. L’al·
calde va informar d’aquests decrets 
en el transcurs de la sessió ordinà·
ria del Ple Municipal del mateix 28 
d’octubre. En aquesta sessió tam·
bé es va aprovar per 9 vots a favor 
(PSC, GIIS, aiS i JxS) 3 abstencions 
(ERC) i 1 vot en contra (regidor no 
adscrit) un dictamen sobre la com·
posició dels grups municipals de la 
corporació, la designació de regidor 
no adscrit i la modificació de porta·
veus titular i suplent del grup mu·
nicipal del GIIS.

Els grups municipals del PSC i el GIIS 
arriben a un nou pacte de govern 

Façana de la Casa de la Vila, seu institucional de l’Ajuntament de Súria
El nou pacte de govern entre PSC i GIIS es va fer públic el passat mes d’octubre.

El Ple Municipal va aprovar per 
unanimitat mocions contra l’in·
crement del preu de l’electricitat 
i a favor del retorn a l’IVA reduït 
del 10% per al sector de la perru·
queria, barberia i estètica. L’apro·
vació de les mocions, presentades 
pel grup municipal d’ERC, va te·
nir lloc el passat 30 de setembre.

Mocions contra la puja 
de la llum i per un IVA 
reduït per a perruqueries
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La persistència de la covid ha condicionat 
la celebració de les festivitats destacades
La persistència de la pandèmia va 
condicionar el desenvolupament 
de la Festa Major, amb l’aplicació 
de mesures anti·covid per segon 
any consecutiu. La Fira Medieval 
d’Oficis va haver de ser suspesa per 
la incertesa sobre l’evolució de la 
pandèmia, i va ser substituïda per 
un programa reduït d’activitats que 
va tenir lloc al Poble Vell els dies 13 
i 14 de novembre. 
Els concerts de la Banda de 
Música de Cardona i dels 
grups infantils El Pot Petit i 
Xiula van ser tres dels actes 
amb més participació de la 
darrera Festa Major. D’al·
tra banda, el castell de focs 
d’artifici va ser llançat per 
segon any consecutiu des 
del barri Santa Maria per 
tal que fos més visible des 

de diferents punts del nucli urbà i 
s’evitessin les tradicionals aglome·
racions de persones.
L’organització de la Festa Major 
d’enguany va anar a càrrec de l’àrea 
municipal de Festes i la Comissió 
Festa Major, amb la col·laboració de 
persones i entitats de la vila.
El Tast de Fira Medieval va ofe·
rir actuacions, espectacles, conta·

contes, tallers, animació infantil i 
altres activitats, amb la participació 
de diferents entitats. L’Ajuntament 
ha expressat el compromís de recu·
perar l’any vinent la Fira en la seva 
plenitud si la situació sanitària s’ha 
pogut normalitzar.
L’impacte de la covid també va li·
mitar la celebració de l’Onze de Se·
tembre, amb l’acte d’hissada de la 

senyera al turó de la Torre 
i una actuació del Conjunt 
Nacional Albanès de Ma·
cedònia del Nord, dins de 
les Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya, 
com a activitats destacades. 
El programa de l’Onze de 
Setembre va ser organit·
zat per l’àrea municipal de 
Cultura, Trabucaires del 
Tro Gros i Adifolk.Actuació del programa de l’Onze de Setembre.

REPRESA DE L’ACTIVITAT FESTIVA EN TEMPS DE PANDÈMIA

El Tast de Fira Medieval va retornar l’esperit del certamen com a pròleg a l’esperada represa prevista per a l’any 2022
El programa de la Festa Major va incloure activitats que van tenir molt ressò, com l’actuació d’El Pot Petit i els inflables al centre urbà.



6LA TORRE Desembre 2021

COMIAT A ANTICS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

L’exalcalde Jaume Ros i Junyent va 
morir el passat 18 de setembre als 
83 anys d’edat. Persona amb una 
llarga trajectòria d’activisme cívic, 
social i empresarial, va formar part 
de la corporació municipal durant 
prop de tres dècades com a regidor,  
tinent d’alcalde i finalment batlle de 
la vila en el mandat 1991·95 com a 
cap del grup municipal del GIS.
Una de les obres emblemàtiques del 
seu mandat va ser la urbanització de 
la plaça de Sant Joan, incloent·hi la 
seva característica font. Com a alcal·
de va haver d’afrontar el descobri·
ment de l’al·luminosi al Grup Sant 
Sebastià i el gran incendi forestal 
del juliol de 1994. En la seva vessant 
d’empresari i promotor d’iniciatives 
cíviques i socials, Jaume Ros va im·

pulsar la Residència Bell Repòs.
En aquests darrers mesos han mort 
altres persones que van formar part 
de la corporació en diferents èpo·
ques: Josep Sans i Cuenca, regidor 
de Medi Ambient, Sanitat Pública i 
Promoció Econòmica entre els anys 
2009·11 com a membre del grup 
municipal del PSC; l’artista Mabel 
Nieto i Agüero, que va ser regido·
ra del GIS en el mandat 2007·11; i 
el músic Jaume Macià i Agut, que 
va ser regidor entre els anys 1967·
74. El passat 27 de setembre, Jaume 
Macià va rebre la Medalla Cente·
nària de la Generalitat amb motiu 
del seu 100 aniversari, de mans de 
la regidora de Benestar Social, Olga 
Tena, i en presència d’altres mem·
bres de l’equip de govern.

Defuncions de l’exalcalde Jaume Ros i 
Josep Sans, Mabel Nieto i Jaume Macià

El saló de sessions de la Casa de 
la Vila va acollir l’acte institucio·
nal d’obertura de la Festa de San·
ta Bàrbara, organitzada pel comitè 
d’empresa d’ICL. Una representa·
ció de l’Ajuntament, encapçalada 
per l’alcalde Albert Coberó, va 
assistir el passat 4 de desembre a 
l’ofrena floral al Monument de la 
Mineria. D’altra banda, l’alcalde 
va participar el passat 9 de juliol 
en l’acte inaugural de la rampa 
de Cabanasses, que va tenir lloc 
amb la presència dels màxims 
directius de l’empresa i membres 
del Govern de la Generalitat. Al·
bert Coberó també es va reunir el 
passat 27 de juliol amb el secretari 
d’Indústria i PIME del ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme, 
Raül Blanco, durant l’estada que 
va fer a Súria per visitar la rampa 
de Cabanasses.

Imatge de l’acte d’obertura de la Festa.

L’Oficina de Turisme i la sala Cal 
Balaguer del Porxo han reobert 
les seves portes, després del pa·
rèntesi provocat per la covid. Cal 
Balaguer del Porxo acull des de 
l’11 de desembre l’exposició ‘Con·
tes infantils de la Guerra’, que es 
pot visitar fins al 27 de març.

Reobertura de l’Oficina 
de Turisme i de la sala 
Cal Balaguer del Porxo

El saló de sessions       
de la Casa de la Vila 
acull l’acte d’inici de la 
Festa de Santa Bàrbara

Jaume Ros (foto superior) va ser alcalde de Súria entre els anys 1991-95
A sota, fotos d’arxiu de Mabel Nieto, Josep Sans i Jaume Macià, d’esquerra a dreta.
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PLANIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2022

XXXXX

L’octubre passat es van iniciar els 
treballs d’esclarida de vegetació 
i arbres a l’entorn del nucli urbà 
per tal de delimitar una franja de 
seguretat en cas d’incendi fores·
tal. Es tracta d’una obligació legal 
dels ajuntaments, i compta amb el 
suport de la Diputació.

Treballs per delimitar 
una franja de seguretat 
contra incendis forestals

L’Ajuntament va publicar el pas·
sat mes d’octubre la licitació de 
l’enderrocament de l’edifici de Cal 
Pau, pas necessari per a la cons·
trucció posterior d’un centre de 
Servei d’Atenció Integral en l’Àm·
bit Rural (SAIAR) per a persones 
grans. L’enderrocament es desen·
voluparà en cinc fases i es perllon·
garà prop de quatre mesos.

La modificació d’ordenances fiscals manté 
congelades les taxes i impostos municipals
Les taxes i impostos municipals 
es mantindran congelades l’any 
2022, segons va aprovar el Ple per 
8 vots a favor (PSC, GIIS i aiS), 1 
vot en contra (regidor no adscrit) 
i 4 abstencions (ERC i JxS). Altres 
punts destacats són els següents: 
▶ Impost de vehicles de tracció 

mecànica. Augmenta el percen·
tatge de bonificació per a vehi·

cles no contaminants.
▶ Taxa per l’ocupació de terrenys 

d’ús públic amb taules, cadires 
i altres. Pròrroga de la seva sus·
pensió temporal.

▶ Taxa pels serveis d’ensenya-
ments especials en establi-
ments municipals. Millora tèc·
nica de l’article sobre el règim 
de declaració i ingrés.

El Ple Muni·
cipal va apro·
var el passat 
28 d’octubre 
el pressupost 
per a l’any 
2022 amb 6 
vots a favor 
(PSC i GIIS), 
5 vots en con·
tra (ERC, JxS 
i regidor no 
adscrit) i 2 
abstencions 
(aiS). El nou 
pressupost serà de 7.040.239,67 eu·
ros, dels quals un 8,70% correspon 
a inversions previstes.
En el nou pressupost es recuperen 
partides que van ser retallades els 
anys anteriors per fer front als efec·
tes de la pandèmia o per complir 
amb el pla d’estabilitat pressupos·
tària. També s’hi mantenen o incre·
menten les partides relacionades 
amb serveis que repercuteixen di·
rectament en la qualitat de vida.
Altres punts destacats són els aug·
ments de les partides destinades a 
les àrees de Via Pública, Cultura i 
Festes. També hi ha noves partides 
per subvencionar l’obertura d’esta·

bliments 
al Poble 
Vell i ar·
r a n j a r 
una àrea 
d’autoca·
ravanes.
Les prin·
cipals in·
versions 
seran les 
següents:
▶ Reha·

bi l i ta ·
ció del 

Castell de Súria: 229.006,85 euros.
▶ Millora de l’enllumenat públic: 

122.611.69 euros.
▶ Pressupost participatiu dels bar·

ris: 96.125,56 euros.
▶ Urbanització dels carrers Sant Se·

bastià i Sant Jaume (segona fase): 
61.180,59 euros.

▶ Millora dels equipaments espor·
tius (Piscina Municipal i pistes de 
pàdel): 20.000 euros.

▶ Xarxa d’aigua i clavegueram (zona 
d’autocaravanes): 12.000 euros.

▶ Adquisició de nous desfibril·
ladors: 5.000 euros.

▶ Grua del Servei d’Atenció Domi·
ciliària: 2.000 euros.

El nou pressupost municipal destinarà 
el 8,70% del total a les inversions

Principals xifres del nou pressupost municipal.

Panell informatiu sobre el projecte.

L’Ajuntament treu a 
licitació l’enderrocament 
de l’edifici de Cal Pau 
per fer possible el SAIAR

L’Ajuntament va obrir l’octubre 
passat una convocatòria per ator·
gar ajuts econòmics per a la cre·
ació de llocs de treball i la inver·
sió empresarial a la vila. També 
s’ha obert una altra convocatòria 
d’ajuts per a les activitats econò·
miques afectades per la covid.

Noves convocatòries 
d’ajuts econòmics per 
a empreses i comerços
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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: 9 de desembre de 2021.

Nous casos positius
TOTAL DE NOUS CASOS POSITIUS DES DEL 14 DE MARÇ DE 2020 FINS AL 9 DE DESEMBRE DE 2021: 749

Risc de rebrot

Velocitat de propagació Mitjana d’edat dels casos confirmats
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Súria va iniciar l’any 2021 amb 5.924 
habitants de dret, segons les dades 
de l’últim Padró, que el Ple Muni·
cipal va aprovar per unanimitat. 
Aquesta xifra representa un des·
cens de 24 habitants (·0,40%) en re·
lació amb el Padró de l’any anterior. 
El 51,52% de les persones empadro·
nades a Súria eren dones.
Una de les dades destacades del 

darrer Padró Municipal és la reduc·
ció del nombre de naixements en 
relació amb l’any anterior (·38,98%). 
En canvi, el nombre de defuncions 
es va mantenir en el mateix nivell. 
La proporció de persones estrange·
res sobre la població total es va situ·
ar en el 8,62%. Els països estrangers 
amb més presència van ser Para·
guai, Marroc i Romania.

El nombre d’habitants empadronats  
a Súria es situa en 5.924 persones

L’Ajuntament ha instal·lat set nous 
desfibril·ladors per seguir avançant 
en l’objectiu d’estendre la protecció 
davant dels accidents cardiovascu·
lars. És previst que es portin a terme 
sessions formatives sobre el funcio·
nament d’aquests aparells.
Els nous desfibril·ladors són instal·
lats al centre urbà i barris de Fuste·
ret, Joncarets, Poble Vell, Salipota 
i Santa Maria. S’afegeixen als tres 

que ja eren operatius al Camp Mu·
nicipal de Futbol, al Pavelló Mu·
nicipal d’Esports i al vehicle de la 
Policia Local. L’Ajuntament manté 
l’objectiu de seguir incrementant el 
nombre d’aparells per cobrir els di·
ferents barris. La iniciativa ha estat 
impulsada per les àrees municipals 
de Sanitat i Esports, amb la col·
laboració de les àrees de Seguretat 
Ciutadana i Via Pública. Desfibril·lador del barri de Fusteret.

L’Ajuntament instal·la set nous desfibril·ladors 
al centre urbà i a diferents barris de la vila

La Setmana de la Gent Gran va 
registrar un bon nivell de partici·
pació en la seva edició de repre·
sa, després del parèntesi de l’any 
passat a causa de la covid. En·
guany s’hi han tornat a celebrar 
actes presencials i han estat dis·
tribuïdes bosses commemoratives 
com a reconeixement simbòlic a 
les persones grans. Els actes de 
lliurament van tenir lloc de forma 
descentralitzada al centre urbà i 
als barris de Joncarets, Sant Jau·
me, Fusteret, Poble Vell i Salipota. 
El programa d’activitats també va 
incloure una sessió de gimnàstica, 
un esmorzar, una matinal de jocs 
i un taller d’esgrafiat. L’organitza·
ció de la Setmana va anar a càrrec 
de les àrees municipals de Benes·
tar Social i d’Esports.

Activitat de la Setmana, al Pavelló.

La Setmana de la Gent 
Gran obté un bon nivell 
de participació en la 
seva edició de represa

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LA VILA



10LA TORRE Desembre 2021

Les obres d’urbanització del carrer 
Industrial, al barri de Joncarets, van 
acabar a principis del mes d’octu·
bre amb l’asfaltatge, el pintat de la 
senyalització horitzontal i la instal·
lació d’un punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics.
El projecte va ser desenvolupat per 
l’àrea municipal d’Urbanisme. Un 
dels objectius destacats d’aquesta 
actuació era la renovació de les xar·
xes de serveis, convertint el carrer 
en una via de plataforma única per 
facilitar l’accés dels vehicles de les 

empreses que hi són instal·lades.
El pressupost de les obres va ser de 
315.221,32 euros, IVA inclòs, apor·
tats per la Diputació de Barcelona 
(61,85%), la Generalitat (16,75%), 
l’Ajuntament de Súria (15,00%) i 
contribucions especials (6,40%).
Les obres del carrer Industrial es 
van portar a terme després de les 
actuacions incloses en el Pla de Mi·
llora de Polígons, que va represen·
tar importants millores a la zona in·
dustrial de Joncarets i altres espais 
d’implantació empresarial.

El carrer Industrial estrena la seva 
nova imatge després de les obres

Una nova tanca de seguretat va ser 
col·locada l’octubre passat en el 
tram inferior del carrer Tarragona 
en substitució de l’anterior, que es 
trobava en un visible estat de de·
teriorament. La subtitució va ser 
finançada per ICL a instàncies de 
l’Ajuntament, ja que el deteriora·
ment era causat pel pas dels cami·
ons de transport de potassa, abans 
de l’entrada en servei de la rampa 

de Cabanasses. Altres actuacions en 
el mateix sector, també promogudes 
per l’Ajuntament, van ser la pintada 
de quatre murals de joves artistes, 
el reasfaltatge de la cruïlla i entorn, 
la renovació de la imatge de l’edifici 
de l’Escola Municipal de Formació 
d’Adults i la millora de la vorera 
d’accés a l’Escola Francesc Macià, 
que va anar a càrrec de la Brigada 
Municipal d’Obres i Serveis. Perspectiva de la nova tanca.

Nova tanca de seguretat al carrer Tarragona, 
dins de les millores a la cruïlla de les escoles

L’Ajuntament ha adquirit un 
pis en un barri de la vila per tal 
d’avançar en l’objectiu de crear 
un parc d’habitatges municipals, 
després del que va ser comprat 
l’any 2020 per atendre necessitats 
d’emergència social. L’adquisició 
d’aquest nou habitatge s’ha fet 
amb el suport de la Diputació. 
La previsió de l’equip de govern 
municipal és portar a terme no·
ves compres per tal de consolidar 
aquest parc d’habitatges.

Nou pas per crear 
un parc d’habitatges 
amb finalitats socials

El grup Agbar, concessionari del 
servei municipal d’aigües pota·
bles, torna a oferir des del mes 
d’octubre el servei d’atenció pre·
sencial a la vila, després de la in·
terrupció provocada per la pandè·
mia. La seva ubicació es manté a la 
planta baixa de l’edifici de l’Escola 
Municipal de Formació d’Adults, 
en el següent horari: dimecres no 
festius, de 16.00 a 18.00 h, i dijous 
no festius, d’11.00 a 13.00 h. No 
cal demanar cita prèvia.

El grup Agbar reprèn 
l’atenció presencial 
sobre el servei d’aigües 

OBRES DE MILLORA EN DIFERENTS PUNTS DEL NUCLI URBÀ

Tram interior del carrer Industrial, al barri de Joncarets, després de les obres
Una de les novetats és la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.
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L’Ajuntament portarà a terme la 
millora de quatre parcs infantils 
ubicats al centre urbà i a diferents 
barris de la vila. El projecte inclou 
la instal·lació de nous jocs infantils 
i l’adequació de l’entorn per tal de 
garantir l’accessibilitat i la plena se·
guretat dels infants.
La licitació del contracte d’execució 
d’obres per a la millora dels parcs 
infantils va ser publicada el passat 
mes de novembre, amb un pressu·
post previst de 208.753,76 euros, 
IVA inclòs. La coordinació del pro·
jecte és a càrrec dels serveis tècnics 
de l’àrea municipal d’Urbanisme.
Els parcs  infantils inclosos en aques·
ta actuació són els de la plaça de 
Sant Joan, Parc Municipal Macary 
i Viader, i els dels barris de Jonca·
rets i Salipota (banda sud del carrer 
P o m p e u 
F a b r a ) , 
que comp·
taran amb 
nous jocs 
en substi·
tució  dels 
actuals.

La renovació dels parcs infantils 
dels barris de Joncarets i Salipota 
es fa a petició de les respectives as·
sociacions de veïns, dins dels pres·
supostos participatius de l’Ajunta·
ment.

Passeig darrere la font. El ma·
teix mes de novembre va sortir a 
licitació un altre contracte d’obres 
per a la millora del passeig que hi 
ha darrere la font de la plaça de Sant 
Joan, amb un pressupost previst de 
77.942,00 euros, IVA inclòs. El pro·
jecte preveu substituir les rajoles 
actuals per un nou paviment tou de 
sauló, a més de renovar el mobiliari 
urbà, els bancs i la jardineria.
Els serveis tècnics de l’àrea munici·
pal d’Urbanisme també estudien les 
alternatives per tal que la font de la 

plaça de 
Sant Joan 
torni a 
funcionar 
en el ter·
mini més 
breu pos·
sible.Projecte de millora del passeig de la plaça.

L’Ajuntament millorarà quatre parcs 
infantils i l’entorn del Pla de la Font

L’Ajuntament i la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener han 
portat a terme una campanya in·
formativa sobre el bon ús dels con·
tenidors de recollida selectiva. La 
iniciativa s’ha desenvolupat a l’eix 
comercial del centre urbà i al Mer·
cat Setmanal, amb l’objectiu d’aug·
mentar el percentatge de recollida 
dels diferents tipus de residus do·
mèstics, a més de reduir el nombre 
de residus impropis.

Campanya sobre el 
bon ús dels contenidors 
de recollida selectiva

Súria ha participat novament en la 
Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus i la Setmana Europea 
de l’Energia Sostenible, amb la 
celebració de tallers per a infants 
i famílies i la difusió d’informació 
i activitats participatives a través 
d’internet. La realització d’aques·
tes activitats a la vila ha estat im·
pulsada per l’àrea municipal de 
Medi Ambient i la Mancomunitat 
Intermunicipal de Cardener.

Súria participa en les 
Setmanes europees de 
sensibilització ambiental

L’emissora municipal Ràdio Súria 
i les escoles d’educació primària de 
la vila (Francesc Macià, Salipota i 
Fedac) oferiran al llarg d’aquest 
curs la tercera temporada de l’es·
pai de sensibilització mediambien·
tal ‘Climàtics’, dins de les activitats 
del Programa Escoles Verdes. Una 
de les activitats relacionades amb 
aquesta iniciativa és la realització 
de tallers de ràdio per a l’alumnat 
de les tres escoles.

Tercera temporada del 
programa ‘Climàtics’ de 
Ràdio Súria i les escoles

RENOVACIÓ D’UN EQUIPAMENT SOCIAL NECESSARI

El parc infantil de la plaça de Sant Joan és un dels quatre que seran renovats
El projecte preveu la instal·lació de nous jocs per als infants i l’adequació de l’entorn.
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SENSIBILITZACIÓ DAVANT D’UN PROBLEMA QUE NO S’ATURA

Disc de la JazzBand Navàs-Súria

La JazzBand Navàs·Súria, formada per alumnes 
de les dues Escoles Municipals de Música, van pre·
sentar el juliol el seu disc ‘Aprenentatjazz’ a Súria i 
al Teatre Kursaal (Manresa), amb el músic argentí 
Emilio Solla, guanyador d’un premi Grammy.

Torna la Campanya d’Excavacions

La Campanya d’Excavacions Arqueològiques ha 
arribat enguany a la 16a edició a les Guixeres, 
després del parèntesi de l’any passat per la pan·
dèmia. L’organització ha anat a càrrec de l’àrea 
municipal de Cultura i de l’Institut Mig·Món.

Súria es va adherir al Dia Internaci·
onal per l’eliminació de la violència 
envers les dones amb una nova edi·
ció de la Setmana contra la violèn·
cia de gènere. L’acte central va tenir 
lloc dijous 25 de novembre a la Casa 
de la Vila, amb la tradicional encesa 
d’espelmes, la lectura del manifest 
a càrrec del Casal de la Dona i una 
actuació de l’Escola Municipal de 

Música. En el transcurs de la Setma·
na també es van oferir sessions de 
defensa personal femenina de Dojo 
Karate (Club Karate Bages). La re·
presentació de l’obra ‘És de conya’ 
va ser ajornada per l’impacte de la 
covid. La Setmana contra la violèn·
cia de gènere va ser organitzada per 
les àrees municipals d’Igualtat, Jo·
ventut, Benestar Social i Solidaritat. 

Súria s’adhereix al Dia Internacional 
contra la violència envers les dones

Actuació musical en l’acte central de la Setmana contra la violència de gènere
A la dreta, il·luminació simbòlica de la Casa de la Vila i taller de defensa personal femenina.

L’Ajuntament es va afegir a l’ho·
menatge col·lectiu que es va re·
tre el passat 26 de novembre al 
pilot Josep Garcia, campió del 
Món i d’Espanya d’enduro. El mi·
llor motorista surienc de tots els 
temps va ser rebut a la Casa de la 
Vila per l’alcalde Albert Coberó i 
altres membres de la corporació, 
acompanyat per un ampli segui·
ci de motoristes i altres persones 
afeccionades. Josep Garcia va sig·
nar en el Llibre d’Honor i va sa·
ludar tothom des del balcó princi·
pal de la Casa de la Vila, al costat 
del batlle surienc i altres membres 
de la corporació municipal.

Salutació des de la Casa de la Vila.

L’Ajuntament s’afegeix  
a l’homenatge col·lectiu 
al pilot Josep Garcia,
campió d’enduro
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IMPORTANT DONACIÓ PER PRESERVAR LA NOSTRA HISTÒRIA

L’obra de Salvador Perarnau va 
protagonitzar el 2n Passeig Litera·
ri per Súria el passat 16 de juliol, 
amb la participació de rapsodes i 
músics de la vila. L’acte va clou·
re la celebració del 70è aniversari 
de la Biblioteca Pública, i forma·
va part de la commemoració dels 
aniversaris del naixement i de la 
mort del poeta surienc. El recorre·
gut va ser entre el Pla de la Font i 
la plaça de Sant Jaume.

L’obra de Perarnau va 
ser protagonista del 2n 
Passeig Literari per Súria

El versos del poeta Joan Margarit, 
recentment desaparegut, van om·
plir el 26 de setembre la plaça in·
terior del Grup Sant Sebastià, un 
espai urbà del barri de Salipota 
que Margarit va contribuir a de·
finir com a arquitecte, en una lec·
tura poètica amb el poeta surienc 
Josep Maria Rodríguez i l’actriu i 
escriptora Estel Solé. L’acte va ser 
organitzat per la Biblioteca Públi·
ca i l’àrea municipal de Cultura.

El Grup Sant Sebastià 
s’omple amb els versos 
del poeta Joan Margarit

LA TORRE
El butlletí municipal LA TORRE es distribueix gratuïtament a tots 
els domicilis de la vila. Qualsevol persona que per alguna causa no 
l’hagi rebut pot adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), 
als baixos de la Casa de la Vila, per tal d’obtenir el seu exemplar.
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L’alcalde Albert Coberó i el fotògraf 
Josep Juncadella van signar el 9 de 
setembre un conveni per a la dona·
ció a l’Arxiu Municipal del fons do·
cumental de Fotografia Juncadella, 
establiment que va regentar durant 
prop de cinc dècades amb la seva 
dona, Maria Pilar Gómez. Aquest 
fons aplega milers de fotografies, 
negatius, plafons, imatges digitalit·
zades, CD, DVD, vídeos, llibres i al·
tres documents fotogràfics impres·

cindibles per preservar la memòria 
històrica de Súria del segle XX.
L’Ajuntament farà la classificació, 
ordenació i descripció de tot el ma·
terial, i vetllarà per la seva custòdia 
i conservació. D’altra banda, l’espai 
del vestíbul del Pavelló Munici·
pal d’Esports serà destinat provi·
sionalment a exposar una selecció 
d’aquest fons en plafons sota el nom 
‘Súria, els records d’un poble, de 
Fotografia Juncadella (1945·2020)’.

L’alcalde Albert Coberó i el fotògraf Josep Juncadella signen el conveni
El fons aplega milers de documents gràfics sobre la història surienca del segle XX.

El Fons Fotografia Juncadella passa 
a formar part de l’Arxiu Municipal
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Per un SAIAR i nous serveis municipals
Estem començant les Festes Nadalen·
ques, i des del PSC desitgem que totes i 
tots estigueu bé i tingueu salut.
A Súria, com sabeu, hi ha hagut una 
situació política “complexa”, en la que 
bona part de la oposició ha estat més 
preocupada sobre com fer una moció de 
censura al govern que no pas de voler 
treballar i fer propostes atractives i acti·
ves per potenciar el nostre municipi. En 
aquest punt volem destacar la voluntat 
de l’AIS d’arribar a alguns acords, fent 
una oposició constructiva, com feia el 
PSC des de l’oposició.
Tot i el soroll extern, el govern no ha 
deixat de proposar, dialogar i acordar 
els temes més importants pel municipi.  

El pacte PSC–GIIS s’ha refet i l’objectiu 
el tenim molt clar: seguir treballant per 
una Súria de futur, arreglant mica en 
mica la situació en la que ens vam trobar 
el poble.
Entre les millores que veuran la llum 
properament, en volem destacar en 
aquest escrit l’enderroc de Cal Pau per 
tal de poder·hi construir el nou SAIAR·
Centre de Dia.
Tenim un deute pendent amb la nostra 
gent gran. I mentre la resta d’adminis·
tracions sembla que no acaben d’arren·
car, a Súria hem fet la feina i tenim clar 
el camí a seguir. Portem molts mesos 
parlant amb els tècnics de la Generalitat 
i de la Diputació, treballant per tal d’afi·

nar quin és el millor model que el nostre 
poble i els nostres pares, mares, àvies i 
avis en graus de dependència lleus, ne·
cessiten.
Tenim el lloc; hem licitat el projecte i 
tenim la capacitat pressupostària per a 
poder·ho dur a terme. Només ens falta 
que la oposició no bloquegi la seva cons·
trucció ni impedeixi que Súria tingui 
aquest centre pioner a nivell comarcal 
l’any 2023.
Treballarem per a poder FER·HO POS·
SIBLE!
Molt bones festes a tothom!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Des del GIIS seguim treballant
Després d’un parèntesi, superada la 
crisi de govern amb molt de diàleg 
constructiu i sincer, tornem amb la 
mateixa força i il·lusió del primer 
dia. Els dos regidors del GIIS hem 
treballat de valent i ho seguirem 
fent. 
Ens reincorporem a l’executiu local 
amb la convicció que serà del tot 
beneficiós per Súria. Alba Santa·
maria, Primera tinent d’Alcaldia i 
Regidora d’Ensenyament, Cultura i 
Festes; i Miquel Soliva, Quart tinent 
d’Alcaldia i Regidor de Via Pública 

i Medi Ambient. Sens dubte això 
ens permetrà donar continuïtat a la 
feina feta fins ara. 
El nostre compromís és treballar 
per a tots els habitants de Súria. 
Hem pogut aprovar uns bons pres·
supostos per l’any 2022 que segur 
que seran una bona eina per poder 
continuar millorant el nostre muni·
cipi. 
Seguim avançant amb el nostre pro·
grama en tots els àmbits, però vo·
lem destacar en especial la creació 
del Museu de la Mineria, que grà·

cies a una comissió de treball molt 
preparada i amb moltes idees, rebrà 
un impuls definitiu. 
Malauradament no tot són bones 
noticies; estem tenint un final d’any 
complicat amb la COVID, especi·
alment entre els infants, el que ens 
obligarà a repensar els actes de les 
Festes Nadalenques; però segur que 
seran les millors possibles.
Bones Festes i cuideu·vos molt. El 
GIIS sempre a prop teu.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Legislatura perduda i 6 mesos vergonyosos
Els últims sis mesos han estat una 
muntanya russa políticament parlant 
a Súria. Després de l’expulsió del GIIS 
per part del PSC, l’equip de govern es 
quedava amb tan sols 4 regidors. Amb 
aquestes condicions i la poca legitimitat 
que representa, s’ha suprimit una fira 
medieval multitudinària i s’han aprovat 
els pressupostos més importants de tota 
la legislatura.
Les parades d’oficis de la Fira Medieval 
s’eliminen, i es perd, per segon any con·
secutiu, un dels exponents turístics de 
més rellevància de tot el País. Seguim 
pensant que va ser un greu error eli·

minar·la i votar per a que així fos. Els 
pressupostos del 2022 es van aprovar 
de forma precipitada a l’octubre; mai 
s’han votat a aquestes alçades de l’any 
comportant menys participació, menys 
debat i per tant, menys representació de 
les necessitats dels suriencs.
L’equip de govern es vol gastar en un 
equipament per la gent gran una quan·
titat indeterminada de diners, ho vol 
fer de pressa i corrents: sense tenir un 
estudi de necessitats reals ni un estudi 
de costos de l’equipament, sense visió 
de futur ni sostenibilitat econòmica cla·
ra. El “projecte” de SAIAR a Cal Pau 

vol enterrar definitivament l’equipa·
ment cultural pagat per la DIBA. Des 
d’ERC·Súria fa anys que reclamem un 
equipament per a la gent gran, però 
s’ha de fer amb estudis tècnics, des de 
la transparència amb el treball conjunt 
i el consens.
Apostem per la transparència, el treball 
conjunt i obert amb tot el poble. Hem 
renovat forces i seguim fent activitats al 
nostre local cada mes. Esperem veure·
us aviat i compartir dubtes, necessitats i 
desitjos per a Súria l’any vinent.
BON NADAL I FELIÇ 2022!

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

Llibertat individual o compromís col·lectiu

Un any amb feblesa política

El discurs de la llibertat individual no 
es pot fer servir frívolament quan està 
en joc la salut pública general; hem 
viscut i encara estem immersos en una 
pandèmia global. 
Som éssers socials que ens relacionem, 
vivim en societat, no vivim sols, per 
tant en alguna cosa hem de contribuir 
en la societat. Cal convèncer els que, 
amb més o menys consciència, es dei·
xen arrossegar pels diferents graus del 
negacionisme;  des dels que literalment 
rebutgen l’existència del virus fins als 
que no es refien de les vacunes. A uns i 
als altres cal fer·los entendre que estan 

posant en perill les seves vides i les dels 
altres. No podem oblidar que gràcies a 
les vacunes no morim ara de malalties 
com la diftèria, la poliomielitis o el xa·
rampió.
D’aquí la importància que cadascú exer·
ceixi el seu deure o compromís perso·
nal a favor d’una major salut col·lectiva. 
Aquells que no creuen en ella tenen el 
dret a no vacunar·se, però és fonamen·
tal que sàpiguen que la seva decisió 
posa en risc a tercers i pot fer ressorgir 
malalties ara per ara erradicades gràcies 
a la vacunació.
Si volem evitar nous confinaments i no·

ves pors, si volem acabar d’una vegada 
amb els contagis i les morts, si volem 
tornar a l’escola i a les feines amb mí·
nimes garanties, cal imperiosament la 
vacunació general de la població. 
El passaport Covid és una via que pot 
no agradar massa, però no podem re·
nunciar a la seguretat col·lectiva, no 
podem posar més risc a la viabilitat del 
sistema sanitari i al sistema econòmic.
Vacunem·nos tots com més aviat millor, 
si us plau.
Bones Festes!

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Primer de tot us volem encoratjar a 
seguir lluitant per superar aquesta 
pandèmia que a dia d’avui encara 
és present.
Ha estat un any de canvis per Junts 
per Súria. Com ja us vam comuni·
car, la Sra. Montserrat Juncadella 
i Navarra va deixar el seu lloc de 
regidora per motius personals, i li 
hem d’agrair tota la tasca feta du·
rant aquests anys que ha estat tant a 
l’equip de govern com a l’oposició. 
En el seu lloc ha entrat la Sra. Mi·

reia Enfedaque i Farràs, li desitgem 
molta força i empenta.
També han estat diferents els esce·
naris que han ocorregut en el marc 
polític a Súria. L’equip de govern 
va evidenciar la seva feblesa el mes 
de juliol i estem convençuts que era 
el moment ideal per proposar un 
canvi que donés una embranzida al 
poble. Malgrat tot, seguirem en la 
tasca de treballar per un poble que 
té ganes de créixer i de prosperar, 
un poble de futur.

Ens queda un any i mig per poder 
lluitar i millorar aspectes de Súria, 
encara que estiguem a l’oposició, i 
amb un sol regidor. Vetllarem per a 
que el poble de Súria segueixi enda·
vant perquè volem que Súria torni a 
fer goig, volem que Súria torni a te·
nir actes amb la implicació de les as·
sociacions, volem poder dir el nom 
de Súria amb majúscules!
Us desitgem un Bon Nadal!

GRUP MUNICIPAL DE JxS

Legitimitat del govern de Súria? No, gràcies!
NUCLEARS? NO, GRÀCIES!
Eslògan dels 90 del segle XX. Us en re·
cordeu? Serveixi per introduir un títol 
al meu article:
LEGITIMITAT DEL GOVERN DE SÚ·
RIA? NO, GRÀCIES!
Parlem evidentment, de l’actual go·
vern (minúscules) de Súria. I per què?
1) Si heu tingut paciència per seguir 
els darrers mesos els esdeveniments 
de la política local, sabreu que ara, el 
Pere Requena, resulta que sóc “regidor 
no adscrit”.
Això que vol dir? És un/a que deixa la 
formació amb la que es va presentar a 

les eleccions (...un trànsfuga).
Dir·vos que jo mai he demanat estar 
en aquesta situació. Dictadura? Impo·
sició?
Ho van decidir així gent del (cadu·
cat¿?) GiiS, i càrrecs del partit i regi·
dors d’altres formacions. Irregularitats 
legals flagrants. Faig nosa per dir ve·
ritats?
2) Parlant de “legitimitat”, un fet real 
i coherent:
La Socialdemòcrata Magdalena An·
dersson es va convertir en la primera 
ministra de Suècia. El govern va durar 
poc; va dimitir a la tarda. Raons? S’ha·

via trencat la coalició.
Ella, demòcrata, digué que el govern 
en minoria i el mandat no estaven 
legitimats: “d’acord amb la pràctica 
constitucional, un Govern de coalició 
dimiteix quan en surt un partit del 
grup. No vull dirigir govern amb la 
raó qüestionada”.
Vull tenir a la Sra. Andersson a la 
meva propera llista electoral.
Desitjar·vos un bon nadal, i sobretot 
que la salut us acompanyi durant tot 
l’any.

REGIDOR NO ADSCRIT
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