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El SAIAR, un equipament social 
necessari per al futur de Súria
Primeres imatges del projecte de centre per a la gent gran a Cal Pau
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DOS EQUIPAMENTS NECESSARIS PER AL PRESENT I EL FUTUR DE LA VILA
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Els projectes de la nova Biblioteca 
Pública i del Servei d’Atenció Inte-
gral en l’Àmbit Rural (SAIAR) per 
a persones grans s’han convertit 
en temes centrals de l’actual man-
dat municipal per la importància 
d’aquests dos equipaments i per les 
dificultats de consensuar una pro-
posta d’ubicació. Les darreres ses-
sions ordinàries del Ple Municipal, 
celebrades els dies 31 de març i 28 
d’abril, van posar de manifest les di-
ferències entre el govern municipal 
i l’oposició sobre aquesta qüestió.
El govern municipal, format pels 
grups del PSC i GIIS, manté el seu 
convenciment que la millor ubica-
ció per al SAIAR és l’espai de Cal 
Pau per raons de centralitat, fàcil 
accessibilitat a les persones que en 
serien usuàries i possibilitat de de-
senvolupar-hi altres serveis. 
En relació amb el projecte de Bibli-
oteca, el govern municipal defensa 
des de l’inici de l’actual mandat que 
la millor opció és l’espai de l’antic 
cinema Califòrnia, tal i com s’havia 
previst en un projecte presentat du-
rant el mandat dels anys 1999-2003  
amb el suport tècnic de la Diputació 
de Barcelona, i després d’un estudi 
tècnic que n’avalava la idoneïtat.
El govern municipal considera que 
d’aquesta manera es donaria com-

pliment a les conclusions 4.1.1.1 i 
4.1.2.1 del pla estratègic Suriacció, 
que va ser elaborat entre els anys 
2013-14 amb una important parti-
cipació de persones i entitats (més 
informació: www.suria.cat/suriaccio).
D’altra banda, la Diputació va fer 
entre els anys 2018-19 un estudi de 
diagnosi sobre la situació de la gent 
gran a Súria per encàrrec de l’Ajun-
tament. Una de les conclusions era 
la necessitat de disposar de nous 
equipaments, com un centre diürn 
d’atenció i acompanyament que po-
gués complementar els serveis que 
ofereix la Residència Bell Repòs.
En la sessió del Ple del 31 de març, 
i després d’un llarg debat, es va 
aprovar una moció per a la para-
lització de les obres de construcció 
del SAIAR, amb 7 vots favorables 
(ERC, aiS, JxS i el regidor no adscrit) 
i 6 vots en contra (PSC i GIIS).
En aquesta moció es proposa que 
abans d’iniciar les obres del SAIAR 
es facin estudis sobre les necessi-
tats d’equipaments socioculturals 
a la vila, preferències de serveis de 

la població a la qual s’adreçaria el 
futur SAIAR i els costos econòmics 
dels projectes del SAIAR i la Biblio-
teca. També s’hi demana la creació 
d’una comissió per definir la millor 
ubicació dels dos equipaments.
En la sessió del 28 d’abril, el Ple va 
aprovar amb el vot de qualitat de 
l’alcalde dos dictàmens de modi-
ficació de crèdit i autorització de 
despesa plurianual sobre el projecte 
del SAIAR, i d’autorització a l’Al-
caldia per fer sol·licituds i tràmits 
per a l’obtenció de subvencions. En 
les votacions d’aquests dictàmens, 
el resultat va ser de 6 vots a favor 
(PSC i GIIS) i 6 vots en contra (ERC, 
aiS i JxS). La sessió va tenir lloc amb 
l’absència del regidor no adscrit.
L’edifici de Cal Pau, en procés d’en-
derroc, va ser adquirit per l’Ajun-
tament el 23 de març de 2015, al 
final del primer mandat de l’alcal-
de Josep Maria Canudas. Segons la 
nota de premsa publicada en aquell 
moment per l’Ajuntament, “el ti-
pus d’equipament que s’instal·larà 
a Cal Pau es determinarà a partir 

La ubicació de la futura 
Biblioteca Pública i del 
SAIAR per a la gent gran 
s’ha convertit en un 
tema central de l’actual 
mandat, sense que hagi 
estat possible un acord 
polític per avançar-hi

El debat sobre els projectes de la Biblioteca i 
del SAIAR centra les darreres sessions del Ple 

Projecte de sala d’exposicions i entorn en l’espai del futur SAIAR a Cal Pau
Les imatges han estat realitzades pel despatx d’arquitectura barceloní Urgell Arquitectes.
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Fa pràcticament tres anys que tinc l’honor de dirigir-me 
a vosaltres com a alcalde del nostre municipi, Súria.
Han estat tres anys convulsos a molts nivells: social, eco-
nòmic, sanitari i polític.  Però sempre he procurat dirigir 
un govern que té una única preocupació: treballar per la 
millora col·lectiva del nostre municipi, des del rigor i el 
diàleg amb tothom.
Els tretze regidors i regidores que formem la corporació 
municipal hem de vetllar per prendre decisions que si-
guin enriquidores per Súria, i que permetin que el poble 
avanci en positiu i amb grans acords polítics, com els 
que van caracteritzar la primera meitat de la legislatura.
Ara estem en un moment crucial. Des de Súria hem 
d’aprofitar el vent a favor que ens reflecteixen les dades 
socioeconòmiques al nostre territori, amb uns índexs ge-
nerals d’ocupació molt bons, i un atur en mínims des de 

la crisi del 2008. Hem de superar la crisi social i econò-
mica i construir entre tots i totes un municipi més just i 
més equilibrat, a tots els nivells.
Per això us demano a tots i a totes que siguem capaços 
de dialogar i d’arribar a acords en tots els nivells, per tal 
d’evitar crispacions innecessàries i mirem cap endavant 
amb un objectiu comú i compartit: la millora del nostre 
entorn. Ens ho mereixem tots i totes.
Espero que aquesta tornada a la normalitat que hem 
gaudit aquestes Caramelles i aquesta Setmana Santa, 
marqui el nou camí de retorn a la vida social i festiva del 
nostre municipi.
Us desitjo de tot cor molta salut i molts encerts.

ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria

Diàleg, treball i consens

EDITORIAL

La paralització de 
les obres del SAIAR 
posaria en perill les 
subvencions previstes 
i els fons europeus
L’aprovació de la moció per a 
la paralització de les obres del 
SAIAR ha arribat quan el pro-
jecte d’aquest equipament per 
a la gent gran es troba en una 
fase avançada de redacció. En 
un comunicat fet públic el pas-
sat 26 de març, el govern mu-
nicipal informava que ja hi ha 
compromeses subvencions per 
valor de més de 235.000 euros 
per al futur SAIAR, “que es 
preveu començar a construir 
aquest mateix 2022”. Segons 
el mateix comunicat, l’aturada 
del projecte impediria que el 
municipi de Súria es pugui be-
neficiar de la convocatòria dels 
fons europeus Next Generation 
per a la construcció de residèn-
cies de gent gran, centres de dia 
i SAIAR, a més d’altres possi-
bles subvencions.

d’una valoració de les principals 
necessitats de la vila i una anàlisi 
de les característiques de l’espai”, 
però sense cap referència a la ubi-
cació d’una biblioteca o altre servei.
El setembre de 2017, i a instàncies 
del govern municipal d’aleshores, 
es va convocar un concurs d’avant-
projectes sobre Cal Pau, en què va 
resultar guanyadora una proposta 
per ubicar-hi un centre cultural amb 
una nova biblioteca i altres espais.
Les primeres imatges de l’avant-
projecte es van fer públiques dins 
de la campanya de les eleccions 
municipals de maig de 2019. Amb 
posterioritat als comicis, també en 
va informar el butlletí municipal La 
Torre pocs dies abans del relleu al 
davant de l’Ajuntament i sense co-
neixement previ dels grups que for-
marien el futur govern municipal.
Un altre punt de fricció va ser la 
sol·licitud d’autorització de compra 
que l’antic equip de govern, alesho-
res en funcions, va fer el 14 de juny 
de 2019 per adquirir l’edifici annex 
a Cal Pau, un dia abans de la consti-
tució de la nova corporació i també 
sense cap comunicació prèvia als 

grups que havien de formar el nou 
govern municipal. L’operació hau-
ria provocat un greu desequilibri 
en les finances municipals, ja que 
s’hi va estipular un preu de venda 
de 290.000 euros, molt superior als 
103.500 euros que va costar la com-
pra de Cal Pau, fora d’impostos.
En el moment d’iniciar l’actual 
mandat, l’avantprojecte guanyador 
del concurs del centre cultural a Cal 
Pau no tenia cap previsió de finan-
çament, planificació de terminis de 
desenvolupament ni pla d’adapta-
ció a la normativa urbanística, i el 
nou govern format pels grups del 
PSC i GIIS va refermar l’opció de 
l’espai Califòrnia com a lloc idoni 
per a la Biblioteca, mantenint la vi-
gència d’un consens previ que en el 
cas de Cal Pau no s’havia donat.
Al llarg de l’actual mandat s’han fet 
alguns intents d’aproximació entre 
els grups municipals, però sense 
cap resultat positiu. Paral·lelament, 
la plataforma ciutadana creada en 
suport de la Biblioteca a Cal Pau ha 
portat a terme diferents activitats 
per recolzar aquesta opció, com una 
recollida de signatures.
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L’Ajuntament i el Foment Cul-
tural han signat un conveni de 
col·laboració sobre l’organització 
conjunta de la 5a edició d’Art en 
Cicle-Festival d’Arts Escèniques 
de Súria. Aquesta nova edició 
d’Art en Cicle es desenvolupa en-
tre el 24 d’abril i el 22 de maig amb 
quatre espectacles.

RELACIONS INSTITUCIONALS I SUPORT A LES ENTITATS

L’alcalde Albert Coberó és un dels 
representants del Bages en el nou 
Consell de Governs Locals de Ca-
talunya, que va ser constituït l’1 de 
febrer al Saló de Cent de l’Ajunta-
ment de Barcelona. Aquest orga-
nisme vol participar en la tramita-
ció de normatives que afectin les 
administracions locals.

Conveni de col·laboració 
per a l’organització de la 
5a edició d’Art en Cicle

El President de la Generalitat, Pere 
Aragonès, va visitar la Casa de la 
Vila el passat 4 de gener, dins de la 
seva primera estada oficial a Súria. 
El cap de l’executiu català va estar 
acompanyat per l’alcalde Albert Co-
beró, la consellera de la Presidència, 
Laura Vilagrà, els membres de la 
corporació municipal i diferents au-
toritats del territori.
Aragonès va expressar la voluntat 
del Govern català de col·laborar pel 
progrés de Súria i es va mostrar es-
perançat que aquest 2022 podrà ser 
“un any de recuperació a tots els 
nivells”. Per la seva banda, l’alcalde 
de Súria va agrair la visita del cap 
de l’executiu català i va manifestar 
la voluntat de “col·laboració” per al 
desenvolu-
pament de 
la vila.
Després de 
saludar els 
m e m b r e s 
de la corpo-
ració al saló 
de sessions 
de la Casa 

de la Vila, el President de la Genera-
litat va signar en el Llibre d’Honor 
i va mantenir una reunió amb l’al-
calde de Súria i la consellera de la 
Presidència.
En el transcurs d’aquesta reunió, la 
Generalitat i l’Ajuntament van acor-
dar fer un seguiment de la redacció 
del projecte i licitació d’obres del 
futur centre SAIAR per a les per-
sones grans, que l’equip de govern 
municipal vol començar a construir 
aquest any 2022, amb l’objectiu que 
el nou equipament disposi de pla-
ces públiques. D’aquesta manera, 
Súria esdevindria un municipi pio-
ner en l’àmbit de l’atenció a les per-
sones grans, amb assistència en tots 
els graus de dependència.

L ’ e s t a d a 
del Presi-
dent de la 
Generalitat 
a Súria va 
c o m e n ç a r 
a les instal-
lacions de 
l ’empresa 
ICL. 

Primera visita oficial del President de 
la Generalitat, Pere Aragonès, a Súria

El President de la Generalitat, amb la corporació municipal i altres autoritats
El projecte de SAIAR per a les persones grans va ser un dels temes tractats en la visita.

L’alcalde Albert Coberó, amb Pere Aragonès.

Acte de constitució de l’organisme.

L’alcalde Albert Coberó 
forma part del nou 
Consell de Governs 
Locals de Catalunya
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L’alcalde Albert Coberó va parti-
cipar el passat 27 de març en l’acte 
institucional del 75è aniversari de 
la Societat Atlètica de Súria (SAS). 
En el transcurs de l’acte va felicitar 
l’entitat i va avançar que l’Ajunta-
ment treballarà “per veure si és 
possible constituir un Consell 
Municipal de l’Esport”.

Participació de l’alcalde 
en l’acte institucional 
dels 75 anys de la SAS
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Les Caramelles i altres festes recuperen la 
normalitat per l’aixecament de restriccions
Súria ha tornat a viure amb plenitud 
l’ambient festiu de les Caramelles, 
després de dos anys de restriccions 
per la pandèmia. Les Caramelles 
surienques van ser de nou les més 
grans de Catalunya, amb la partici-
pació de vuit colles i més de nou-
cents caramellaires.
El programa de Caramelles va re-
cuperar el format anterior a la pan-
dèmia, però amb novetats 
destacades com l’avança-
ment de l’inici de la festa i 
la cercavila conjunta de co-
lles pel centre urbà. També 
van ser reforçades les acti-
vitats per a infants.
Durant l’acte d’inici, l’alcal-
de Albert Coberó va felici-
tar les colles per haver fet 
possible que les Caramelles 
de Súria “siguin un any 

més les més grans de Catalunya”. 
La regidora de Cultura, Festes i 
Ensenyament, Alba Santamaria, va 
donar les gràcies a les colles per “la 
paciència d’aquests dos anys” i es 
va congratular de poder celebrar la 
festa “amb tota la normalitat”.
L’organització d’aquesta edició de 
represa va anar a càrrec de l’As-
sociació Caramellaires de Súria i 

l’Ajuntament de Súria a través de 
l’àrea municipal de Festes, amb el 
suport del Geoparc de la Catalunya 
Central, la Diputació de Barcelona i 
la Generalitat.
La celebració de les festivitats lo-
cals ha anat recuperant progressi-
vament la normalitat a mesura que 
avançava el procés d’aixecament de 
les restriccions provocades per la 

pandèmia. Aquest ha estat 
el cas de Sant Jordi, Car-
nestoltes, la Fira de Rams 
i bona part de la Festa de 
Sant Sebastià, però no de 
la Cavalcada de Reis, que 
per segon any consecutiu 
es va haver de transformar 
en Campament Màgic. Sant 
Jordi va incloure una nova 
edició del cicle ‘Per Sant 
Jordi, llibres de casa’.Albert Coberó i Alba Santamaria, en l’inici de Caramelles.

LES ACTIVITATS FESTIVES, UNA EINA PER A LA COHESIÓ

Representants de les colles van fer conjuntament el Ball de Caramellaires del Cardener a la plaça de Sant Joan
Altres festes celebrades en els darrers mesos han estat la Fira de Rams (a la imatge superior, la Trobada Gegantera) i Sant Jordi.
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MILLORA DE LA MOBILITAT I DELS SERVEIS PÚBLICS

El barri de Fusteret disposa de dos 
passos de vianants, amb semàfors 
que s’activen a petició de les per-
sones que hi hagin de travessar. La 
seva instal·lació forma part de les 
previsions del Pla Director Urbanís-
tic (PDU) de la Mineria i ha anat a 
càrrec de l’empresa ICL, sense cap 
cost per a l’Ajuntament.
Els nous semàfors estan connectats 
amb els que ja hi havia al barri per 
detectar vehicles que circulin a una 
velocitat excessiva. Per tant, no és 
necessari aturar-s’hi si els vehicles 
van a una velocitat adient i no hi ha 

persones que hagin de passar la cal-
çada pels nous passos de vianants.
L’Ajuntament va demanar la inclu-
sió d’aquests nous semàfors i passos 
de vianants en el PDU per tal de mi-
llorar la seguretat viària al barri de 
Fusteret, travessat per la carretera 
C-1410z d’accés i sortida del centre 
urbà per l’entrada sud de la carrete-
ra C-55. La titularitat d’aquesta car-
retera, que registra una alta intensi-
tat de trànsit, és de la Generalitat.
Les obres d’instal·lació dels nous se-
màfors va comportar l’aplicació de 
pas alternatiu de vehicles. 

Nous passos de vianants al barri de 
Fusteret per reforçar la seguretat viària

La rotonda de Tordell ja compta 
amb vorera al llarg de tot el re-
corregut. La construcció va anar 
a càrrec d’ICL, arran d’una peti-
ció de l’Ajuntament a l’empresa i 
la Generalitat. La rotonda va ser 
construïda dins de les previsions 
del PDU de la Mineria. El 7 de 
maig també es va inaugurar la ur-
banització del Rieral del Tordell.

Vorera de la nova rotonda.

El Ple Municipal va aprovar el 
passat 23 de desembre per 6 vots 
a favor (PSC i GIIS), 4 vots en con-
tra (ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) 
l’inici dels tràmits per implantar 
un model basat en contenidors 
intel·ligents per al sistema de re-
collida selectiva de Súria. 

Aprovació dels tràmits 
per a la implantació de 
contenidors intel·ligents 

La nova rotonda de 
Tordell ja compta amb 
una vorera al llarg de  
tot el seu recorregut

Un dels dos nous passos de vianants amb semàfor, instal·lats recentment
La millora forma part de les previsions del Pla Director Urbanístic de la Mineria.

XXXXX

Les àrees de contenidors de Fusteret i del 
carrer Campanar tenen nous tancaments
Les àrees de contenidors del barri 
de Fusteret i del carrer Campa-
nar, al Poble Vell, disposen des 
del mes de febrer de nous tanca-
ments. També s’han fet diferents 
millores al seu entorn. Aquestes 
millores s’han realitzat a propos-
ta de les associacions de veïns, 
dins  dels pressupostos participa-
tius de l’Ajuntament. Tancament de contenidors a Fusteret.

L’Ajuntament va publicar el pas-
sat mes de març la licitació de la 
segona fase del projecte d’urba-
nització dels carrers Sant Sebastià 
i Sant Jaume, al barri de Sant Jau-
me. L’inici d’aquestes obres tin-
drà lloc després de l’execució de 
la primera fase.

Nova fase de les obres 
als carrers Sant Jaume 
i Sant Sebastià



7LA TORRE Maig 2022

ACTUACIONS PER DONAR PROTAGONISME A LES PERSONES

L’Ajuntament va obrir el passat 
gener un procés selectiu per co-
brir noves places d’agent de la Po-
licia Local i constituir una borsa 
de treball. Properament es preveu 
licitar un projecte per habilitar les 
seus de la Policia Local i l’Arxiu 
Municipal a l’antic centre de salut.

Obertura d’un procés 
selectiu per cobrir noves 
places a la Policia Local

La Diputació de Barcelona va lliu-
rar a l’Ajuntament un estudi previ 
per a la implantació d’un ascensor 
públic per a la millora de l’acces-
sibilitat al Poble Vell. L’estudi va 
ser presentat el passat 25 de gener 
a l’alcalde Albert Coberó per la 
vicepresidenta segona de la Dipu-
tació, Carmela Fortuny, a la Casa 
de la Vila.

Les obres del tram superior de 
l’avinguda Santa Bàrbara i del tram 
est del carrer Doctor Fleming, les 
més importants que s’han fet en els 
darrers anys al barri de Santa Maria, 
van acabar el passat mes de febrer. 
Aquestes obres han permès implan-
tar millores en l’accessibilitat, la se-
nyalització, les xarxes de serveis i la 
mobilitat de les persones.
El pressupost de licitació va ser de 
256.930,18 euros, IVA inclòs, apor-
tats íntegrament per l’Ajuntament. 
El desenvolupament del projecte va 
ser coordinat per l’àrea municipal 
d’Urbanisme.
Les actuacions realitzades han estat 
les següents: 
▶ Reasfaltatge i pintat de la senya-
lització horitzontal.

▶ Creació de calçada elevada i am-
pliació i creació de vorera, amb 
guals i passos de vianants.
▶ Millora de la senyalització horit-
zontal i vertical (passos de vianants, 
espais d’estacionament, senyals de 
trànsit, etcètera).
▶ Remodelació de la placeta de la 
Verge (plantació d’arbres, instal-
lació de sistema de reg, asfaltatge 
de la vorera davant la zona verda i 
enderrocament de l’antic muret que 
tancava l’espai).
▶ Renovació de la xarxa d’aigua 
potable i previsió de tubs per al so-
terrament de línies de baixa tensió i 
telefonia.
▶ Instal·lació de baranes a les esca-
les dels dos accessos al parc del bar-
ri pel carrer Doctor Fleming.

El barri de Santa Maria guanya nous 
espais per a vianants i accessibilitat

Recepció de l’estudi previ.

La Diputació presenta 
un estudi previ per 
construir un ascensor 
d’accés al Poble Vell

Imatges d’algunes de les millores portades a terme al barri de Santa Maria
L’actuació ha donat més protagonisme als vianants i ha reforçat serveis i senyalització.

L’Ajuntament ha impulsat dife-
rents treballs de millora al barri 
del Poble Vell en els àmbits de la 
via pública, la mobilitat i la neteja 
d’espais, d’acord amb les neces-
sitats expressades per l’Associa-
ció de Veïns, i coordinats des de 
l’àrea municipal de Via Pública.

Actuacions de millora 
en diferents àmbits 
del barri del Poble Vell
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ESPAIS PER POSAR EL LLEURE I LA CULTURA A L’ABAST DE TOTHOM

Exposició del Fons Juncadella

El Pavelló Municipal d’Esports va acollir la inau-
guració de l’espai expositiu del Fons Fotografia 
Juncadella. L’acte es va convertir en un reconeixe-
ment al fotògraf Josep Juncadella i la seva família 
per la preservació i donació d’aquest patrimoni.

Mostra de memòria històrica

Una exposicio a Cal Balaguer del Porxo recorda 
el mestre Antoni Benaiges, amb lligams familiars 
a la vila, i que va ser afusellat pel franquisme a 
l’inici de la guerra civil. En l’acte inaugural hi va 
participar el seu nebot, el surienc Jaume Roigé.

Les obres de millora i renovació de 
quatre parcs infantils ubicats al cen-
tre urbà i a diferents barris de la vila 
es troben actualment en la darrera 
fase. El desenvolupament d’aquesta 
actuació s’ha endarrerit per causes 
alienes a l’Ajuntament.
El projecte inclou la millora o reno-
vació dels espais infantils del Parc 
Municipal Macary i Viader, plaça 
de Sant Joan i dels barris de Jonca-
rets i Salipota (banda sud del carrer 
Pompeu Fabra).

Recentment, també s’ha completat 
la millora del darrer tram del carrer 
de les Flors, al barri de Santa Maria, 
per a la renovació del parc infantil i 
del seu entorn. L’objectiu d’aquesta 
actuació és afavorir l’accessibilitat i 
el protagonisme dels vianants.
Aquests projectes es fan a petició 
de les respectives associacions de 
veïns, dins dels pressupostos par-
ticipatius de l’Ajuntament. La coor-
dinació de les obres és a càrrec de 
l’àrea municipal d’Urbanisme.

La millora i renovació de parcs infantils 
als barris i al centre, en la darrera fase

Imatge del nou parc instal·lat al carrer Pompeu Fabra, al barri de Salipota
La renovació de parcs infantils de la vila forma part dels pressupostos participatius.

La Biblioteca Pública va celebrar 
la Setmana de la Poesia amb di-
ferents activitats vinculades al 
Dia Mundial de la Poesia, que es 
celebra el 21 de març. Enguany, 
aquesta celebració ha estat cen-
trada en l’obra del poeta reusenc 
Gabriel Ferrater. La Setmana de 
la Poesia va tenir la col·laboració 
del Grup del Taller de Lectura de 
l’Esplai i altres persones.

La Biblioteca Pública 
commemora la 
Setmana de la Poesia

L’Escola Municipal de Música ha 
tancat una nova edició de la seva 
Setmana Cultural, després del pa-
rèntesi dels darrers cursos a causa 
de la pandèmia. El programa d’ac-
tivitats ha inclòs tallers, audicions, 
assajors i audicions, entre d’altres. 
La Setmana va començar amb un 
concert de la Jove Orquestra de la 
Catalunya Central (JOCC) a l’Es-
glésia del Roser.

L’Escola Municipal 
de Música reprén 
la Setmana Cultural
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El Consell Municipal dels Infants 
recollirà suggeriments i propos-
tes de tot l’alumnat sobre la millo-
ra de la vila, en bústies als centres 
escolars. Les idees recollides seran 
traslladades a l’Ajuntament en reu-
nions periòdiques que els membres 
del Consell mantindran amb l’alcal-
de i la resta del govern municipal.
Així es va anunciar en l’acte de re-
nocació parcial del Consell, que va 
tenir lloc amb la presència de l’al-

calde Albert Coberó, la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Benestar Soci-
al, Sanitat i Solidaritat, Olga Tena, 
i la regidora de Joventut, Esports, 
Participació Ciutadana i Turisme, 
Montserrat Albacete, entre d’altres 
membres del govern municipal.
L’alcalde Albert Coberó va explicar 
que l’Ajuntament es proposa “re-
activar” el Consell, després de dos 
anys que han estat complicats per a 
tothom a causa de la pandèmia.

L’Ajuntament es proposa reactivar 
el Consell Municipal dels Infants

Les obres d’enderrocament de la 
part posterior de Cal Pau s’han 
desenvolupat entre els mesos de 
febrer i març, incloent-hi la demo-
lició de l’antic edifici d’habitatges 
ubicat a la cantonada dels carrers 
Sant Lluís i Sant Antoni Maria 
Claret. L’enderroc de la part da-
vantera, ja iniciada, va anar prece-
dida per la instal·lació d’una lona 
protectora i un pas de seguretat 
davant la façana principal. La de-
molició és necessària per a la pos-
terior construcció del futur centre 
de Servei d’Atenció Integral en 
l’Àmbit Rural (SAIAR) per a les 
persones grans. La coordinació de 
les obres d’enderroc és a càrrec de 
l’àrea municipal d’Urbanisme.

Runes a la part posterior de Cal Pau.

L’enderroc de l’edifici de 
Cal Pau comença a la 
part posterior de l’antic 
establiment d’hostaleria

RENOVACIÓ D’UN ORGANISME PARTICIPATIU BÀSIC

L’acte de renovació va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila
Els membres del Consell es reuniran periòdicament amb l’alcalde i la resta del govern.

XXXXX

Informació sobre la franja contra els incendis forestals 
L’Ajuntament va fer pública el 
passat 17 de febrer la següent in-
formació sobre la franja de pro-
tecció contra incendis forestals: 
Des del passat mes d’octubre s’es-
tà procedint a obrir una franja de 
protecció contra incendis fores-
tals a l’entorn d’espais habitats 
del municipi. L’objectiu d’aques-
ta actuació és habilitar un espai 
sense arbres per evitar o alentir 
l’arribada del foc i evitar danys a 
persones o béns.

L’Ajuntament de Súria informa que 
l’habilitació d’aquesta franja és una 
obligació legal dels ajuntaments, 
segons estableix la Llei 5/2003, 
aprovada pel Parlament de Catalu-
nya. La seva execució compta amb 
la supervisió d’una direcció d’obra 
externa formada per enginyers fo-
restals que vetllen pel seu correcte 
desenvolupament.
La franja de protecció de Súria 
s’executa d’acord amb el Pla de 
Prevenció d’Incendis de les Urba-

nitzacions, redactat per la Diputa-
ció de Barcelona i aprovat per la 
Junta de Govern Local el passat 29 
d’abril de 2021.
Amb aquesta franja de segure-
tat, el nostre municipi disposarà 
d’una infraestructura de segu-
retat per a la població, facilitant 
l’actuació dels cossos d’emergèn-
cia i extinció, i reduint l’impacte 
dels possibles danys causats pel 
foc sobre nuclis urbans i ecosiste-
mes.
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L’Ajuntament impulsarà un pro-
grama per millorar el medi ambient 
del municipi a través de la formació 
i la sensibilització, amb les aportaci-
ons d’associacions, entitats, centres 
educatius i persones interessades. 
Així es va anunciar en una sessió 
plenària que el Consell Municipal 
de Medi Ambient va celebrar el pas-
sat 1 de març.
L’elaboració d’aquest programa 
d’educació ambiental és impulsada 
per l’àrea municipal de Medi Am-
bient, amb la participació de l’em-

presa especialitzada Gaia-Serveis 
Ambientals i la col·laboració de la 
Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener i de la Diputació de Bar-
celona.
L’Ajuntament vol reactivar l’activi-
tat del Consell Municipal de Medi 
Ambient, que en aquests darrers 
dos anys s’ha vist afectada per l’im-
pacte de la pandèmia, i incentivar 
la participació en aquest òrgan que 
intenta aplegar totes les persones i 
entitats que treballen per a la pre-
servació i millora de l’entorn.

L’Ajuntament impulsarà un programa 
participatiu sobre el medi ambient

L’Ajuntament ha renovat els conte-
nidors de recollida d’oli domèstic 
usat en àrees de recollida selectiva 
al centre urbà i a diferents barris 
de la vila. Aquesta actuació forma 
part d’una campanya per promou-
re el reciclatge d’aquest residu, 
impulsada per l’àrea municipal de 
Medi Ambient i amb el suport de la 
Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener, l’Agència de Residus de 

Catalunya i la Generalitat.
Els dies 4, 5 i 7 d’abril van ser repar-
tits gairebé tres-cents embuts per 
colar l’oli, en un punt informatiu 
que va ser instal·lat a la plaça de la 
Serradora i a la plaça de Sant Joan. 
També es van lliurar imants per a la 
nevera. Prèviament es va fer arribar 
un tríptic informatiu a les llars de la 
vila, amb una butlleta per tal de re-
collir l’embut.

Renovació dels contenidors d’oli domèstic en 
àrees de recollida al centre i a diferents barris

El programa ‘Climàtics’, impulsat 
per les escoles Francesc Macià, 
Salipota, Fedac i l’emissora mu-
nicipal Ràdio Súria, ha obtingut 
el premi a la millor iniciativa de 
treball en xarxa del Programa Es-
coles Verdes, dins dels guardons 
anuals que la Generalitat atorga 
anualment en aquesta iniciativa 
d’àmbit català. El programa ‘Cli-
màtics’ s’emet per Ràdio Súria des 
del curs 2019-20.

Premi del Programa 
Escoles Verdes per al 
programa ‘Climàtics’

El Ple Municipal va aprovar el 
passat 27 de gener per unanimi-
tat el Pla de Transició Energètica 
de Súria, donant compliment als 
compromisos del Pacte d’Al-
caldes i Alcaldesses pel Clima i 
l’Energia. Els nous requeriments 
del Pacte incorporen els objectius 
de la Unió Europea per reduir les 
emissions de CO2 mitjançant l’efi-
ciència energètica i l’ús de fonts 
d’energia renovables.

Aprovació del Pla de 
Transició Energètica de 
Súria per unanimitat

L’ENTORN NATURAL, UNA RIQUESA QUE CAL PRESERVAR

La sessió del Consell Municipal de Medi Ambient va tenir lloc el mes de març
La formació i la sensibilització seran els dos eixos bàsics del programa participatiu.

El mercat Suriatrastos, dedicat a 
l’intercanvi i venda d’objectes de 
segona mà, torna a celebrar-se des 
del passat mes de desembre, des-
prés d’una interrupció de gairebé 
dos anys a causa de la pandèmia. 
En aquesta nova etapa, el mercat 
Suriatrastos manté la seva perio-
dicitat mensual, amb l’excepció 
del mes d’agost. També es manté 
l’horari i el lloc de celebració a la 
plaça de la Serradora.

El mercat Suriatrastos 
torna després d’un 
parèntesi de dos anys
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El Ple Municipal va aprovar per 
unanimitat el passat 23 de desem-
bre un Protocol Local per a l’actu-
ació coordinada i integral contra 
les violències masclistes. L’objectiu 
d’aquest document és definir les 
pautes d’un model d’intervenció 
coordinada per a totes les instituci-
ons i agents que hagin d’actuar en 
aquestes situacions.
L’elaboració del Protocol Local ha 
estat impulsada per les àrees mu-
nicipals de Seguretat Ciutadana, 
Benestar Social, Sanitat, Igualtat, 
Solidaritat, Ocupació, Joventut i Es-
ports, i amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona.
En el Protocol s’especifica que el 
treball en xarxa “és fonamental per 
abordar la problemàtica de la vio-
lència masclista”. Per aquest motiu 
es proposa la creació d’una comis-
sió tècnica per aplicar-lo, desenvo-
lupar-lo i compartir la informació 
necessària per a la prevenció dels 
casos, la valoració dels riscos exis-
tents i l’atenció a les víctimes.
En l’escrit de presentació del docu-
ment, l’alcalde Albert Coberó expli-

ca que el Protocol recull “l’experi-
ència dels equips professionals de 
l’Ajuntament de Súria, conjunta-
ment amb professionals de la Di-
putació de Barcelona, en l’atenció 
d’aquestes problemàtiques”. 
En la redacció del Protocol també 
han participat altres professionals 
especialitzats, representants de les 
direccions dels centres d’ensenya-
ment de la vila i dels Mossos d’Es-
quadra, i tècnics del Consell Co-
marcal del Bages.
Per a les regidores de Seguretat 
Ciutadana, Benestar Social, Sanitat 
i Solidaritat, Olga Tena, i de Joven-
tut, Esports, Participació Ciutada-
na i Turisme, Montserrat Albacete, 
aquesta iniciativa “ens ha d’ajudar 
a consolidar una millor coordina-
ció entre tots els agents implicats 
en el municipi” per tal d’actuar 
contra la violència masclista, un fet 
“multiproblemàtic” que requereix  
un treball d’equip i consensuat.
El Protocol Local contra les violèn-
cies masclistes es pot consultar i 
descarregar a través del web www.
suria.cat/igualtat.

El Ple Municipal aprova un Protocol 
Local contra les violències masclistes

El passat 1 de març es va iniciar 
una nova edició de les sessions 
d’exercicis ‘Anem a moure’ns’, 
adreçades a persones a partir 
de 60 anys. La principal novetat 
d’aquesta edició és que les sessi-
ons tenen lloc al Pavelló Munici-
pal d’Esports Josep Fàbrega i Tort. 
Aquesta iniciativa és organitzada 
per les àrees municipals de Benes-
tar Social i Esports, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona.

Nova edició de les 
sessions per a la gent 
gran ‘Anem a moure’ns’

L’Ajuntament ha instal·lat apa-
rells d’exercicis biosaludables a 
diferents barris de la vila. Aquests 
aparells consisteixen en pedals 
i bicicletes de mans, i han estat 
instal·lats als barris de Fusteret, 
Sant Jaume i Santa Maria. La seva 
instal·lació ha estat una iniciativa 
de les àrees municipals de Sani-
tat i de Via Pública, amb la col-
laboració de les respectives asso-
ciacions de veïns.

Instal·lació d’aparells 
d’exercicis biosaludables 
a diferents barris

L’Ajuntament va instal·lar un es-
pai annex al CAP Goretti Badia 
per a l’atenció relacionada amb la 
covid i descongestionar l’activitat 
sanitària. El nou espai va ser ubi-
cat al carrer Magí Fàbrega, a tocar 
de l’entrada d’urgències del CAP. 
La instal·lació va ser gestionada 
per l’àrea municipal de Sanitat, a 
partir dels contactes permanents 
que es mantenen amb la direcció 
de l’equip sanitari del CAP.

L’Ajuntament impulsa un 
espai annex al CAP per 
als temes de la covid

CONSENS PER ACTUAR CONTRA UN GREU PROBLEMA SOCIAL

La Casa de la Vila, amb el llaç d’adhesió contra la violència envers les dones
El nou Protocol Local va ser aprovar per unanimitat en una sessió del Ple Municipal.
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ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ PER A UN MÓN MÉS JUST

Súria ha commemorat el Dia Inter-
nacional de la Dona amb diferents 
activitats que van tenir lloc entre els 
dies 8 i 13 de març. En el transcurs 
de l’acte central, celebrat a la Casa 
de la Vila, es va llegir una declaració 
institucional, exigint que la reivin-
dicació històrica de justícia, equitat 
i llibertat per a les dones “ha de fer-
se realitat avui”.
El manifest va ser llegit per alumnes 
de l’Escola Municipal de Formació 
d’Adults. Representants del Consell 
Municipal dels Infants també hi van 
participar amb frases sobre el signi-
ficat del Dia Internacional.
Un altre dels actes destacats va ser 
la Caminada de la Dona, en la qual 
van participar-hi més de tres-centes 
p e r s o n e s . 
El progra-
ma d’activi-
tats també 
va incloure 
la repre-
sentació de 
l’obra tea-
tral ‘És de 
conya’ de 

Nus Cooperativa a la sala d’actes de 
la Residència Bell Repòs, sobre les 
actituds masclistes en les relacions 
socials i de parella.
Amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona, es va instal·lar el llaç 
d’adhesió a la façana principal de 
la Casa de la Vila, que també va ser 
il·luminada amb el color simbòlic 
d’aquesta commemoració.
L’organització del programa va 
anar a càrrec de les àrees munici-
pals d’Igualtat, Joventut i Esports, 
amb la col·laboració de l’Escola Mu-
nicipal de Formació d’Adults, Bibli-
oteca Pública, Casal de Joves, Con-
sell Municipal dels Infants, Consell 
Municipal de la Gent Gran, Casal de 
la Dona, Centre Excursionista, Ins-

titut Mig-
Món, SIAD 
del Bages, 
Consell Co-
marcal, Di-
putació de 
Barcelona i 
Institut Ca-
talà de les 
Dones.

Àmplia participació en les activitats 
del Dia Internacional de la Dona

Participants en l’acte institucional del Dia Internacional de la Dona a Súria
El Consell Municipal dels Infants va elaborar frases sobre el significat d’aquesta data.

L’Ajuntament va convocar el pas-
sat 1 de març una concentració 
davant la Casa de la Vila per mos-
trar el suport de la vila al poble 
d’Ucraïna i el rebuig a la guerra 
en aquest país. D’aquesta mane-
ra, Súria s’afegia a una iniciativa 
del municipalisme català contra 
aquest conflicte bèl·lic. L’alcalde 
Albert Coberó va llegir una de-
claració que exigia “el cessament 
immediat de les hostilitats” i 
condemnava “la injustificada in-
tervenció militar russa sobre el 
territori ucraïnès”. A mitjans de 
març, l’Ajuntament va lliurar a 
l’associació Ucraïna al Cor (Sant 
Joan de Vilatorrada) productes 
de primera necessitat, donats per 
nombroses persones. La Casa de 
la Vila també va acollir una reunió 
de persones i col·lectius suriencs.

L’Ajuntament convoca 
accions de solidaritat 
amb el poble d’Ucraïna 
i de rebuig a la guerra

La Caminada de la Dona va tenir gran ressò.

L’alcalde Coberó llegeix el manifest.

L’Ajuntament ha organitzat a tra-
vés de l’àrea municipal de Benes-
tar Social tres tallers gratuïts per 
a adults sobre estimulació cogni-
tiva, creativitat i dibuix. Les sessi-
ons tindran lloc fins al 21 de juny, 
i es reprendran del 2 de setembre 
al 20 de desembre. La iniciativa té 
el suport de la Diputació.

Comencen les sessions 
de tres tallers gratuïts 
per a persones adultes 
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RECUPERAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA PER NO OBLIDAR D’ON VENIM

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.

Ràdio Súria: 107.8 FM i webs www.suria.cat/radiosuria i www.radiosuria.cat.
Web: www.suria.cat.
Butlletí electrònic setmanal: www.suria.cat/butlleti.
Twitter: www.suria.cat/twitter.
YouTube: www.suria.cat/youtube.
Facebook: www.suria.cat/facebook.
Instagram: www.suria.cat/instagram.
Telegram: www.suria.cat/telegram.

Edita: 
Ajuntament de Súria. Carrer Ernest Solvay, 13
Telèfon 93 868 28 00 - Fax 93 868 29 31
Adreça electrònica: suria@suria.cat

Redacció, fotografia i maquetació:
Servei de comunicació de l’Ajuntament de Súria.

Impressió:
Remsa SL.

Dipòsit legal:
B-38.812-1983.

DATA DE TANCAMENT D’AQUEST NÚMERO DE LA TORRE:  
10 DE MAIG DE 2022.

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.

La sala Cal Balaguer del Porxo va 
acollir fins al passat 27 de març l’ex-
posició ‘1932: Tres dies de revolta a 
Súria’, coincidint amb el 90è aniver-
sari de la històrica revolta anarquis-
ta del gener de 1932. La realització 
de la mostra va ser impulsada per 
l’Ajuntament, a través de les àrees 
municipals d’Alcaldia i de Cultura, 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i Memorial Democràtic.
La inauguració va tenir lloc el 22 de 

gener, en el marc de la Festa de Sant 
Sebastià. L’exposició és comissaria-
da pels suriencs Jordi Algué i Marc 
Rubí, amb la col·laboració d’histori-
adors i estudiosos de la vila. Com a 
activitats complementàries, els dies 
12 i 13 de febrer es va fer una visita 
guiada a la mostra i un recorregut 
pels indrets destacats de la revolta a 
Súria. El passat 6 de maig, la mostra 
va ser inaugurada al Museu Comar-
cal de Berga

Visita guiada a l’exposició sobre la revolta de 1932, a Cal Balaguer del Porxo
Els comissaris de la mostra van oferir un recorregut pels indrets destacats d’aquest fet.

Súria recorda la revolta anarquista de 
1932 amb motiu del 90è aniversari

Un emotiu taller de fotografies 
històriques i una xerrada al saló 
de sessions de la Casa de la Vila 
van recuperar la memòria de 
l’antic cable miner, un sistema 
de transport aeri de mineral per 
mitjà de vagonetes que va funci-
onar a Súria durant bona part del 
segle XX amb dues línies: el cable 
procedent de la mina de Cardona 
(anys 1929-69) i el cable de la mina 
de Cabanasses (anys 1962-88). 
Aquesta iniciativa de recuperació 
va ser promoguda per les àrees 
municipals d’Alcaldia i de Cul-
tura, amb el suport de la coope-
rativa L’Arada Creativitat Social, 
Geoparc de la Catalunya Central i 
Diputació de Barcelona. 

Xerrada sobre l’antic cable miner.

Activitats per recuperar 
el record de les línies de 
cable per al transport de 
mineral amb vagonetes
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Govern compromès i oposició destructiva
Des del PSC seguim treballant. Tot i 
tenir una oposició que només pensa en 
les eleccions municipals que hi haurà 
d’aquí 13 mesos, i té la intenció de blo-
quejar els projectes que pugui, ens dei-
xarem la pell per tal que Súria segueixi 
millorant.
ERC, AIS, JxS i el regidor no adscrit Pere 
Requena, han decidit que Súria no ha 
de tenir un SAIAR aquesta legislatura. 
Han decidit bloquejar un servei avalat 
pels tècnics de la Diputació de Barcelo-
na i que ja té subvencions assegurades 
per un 20% del seu import.
Un SAIAR-Centre de Dia que ha de fer 
de Súria un municipi pioner en l’atenció 

a la gent gran, i que és susceptible de 
rebre subvencions europees a les con-
vocatòries que han de sortir al llarg del 
maig i juny.
Tot i això, la oposició ha decidit que ho 
bloquejarà, i demanen uns estudis que 
ja tenim, una viabilitat econòmica que 
ja s’ha contrastat i un seguit d’informa-
ció que ja se’ls ha facilitat en nombroses 
ocasions.
Súria es mereix una oposició que sigui 
sincera i expliqui al poble quin full de 
ruta té:  seguir bloquejant, o col·laborar 
amb els nombrosos projectes que des 
del govern estem duent a terme al llarg 
d’aquests mesos?

Seguim amb la millora dels parcs infan-
tils, i seguim apostant pels barris, ja que 
creiem en una política justa i un treball 
compromès amb tots els suriencs i su-
rienques. 
I seguim creient en el SAIAR, un pro-
jecte que defensarem fins al final. I ho 
farem amb diàleg i més diàleg, perquè 
creiem que govern i oposició hem de ser 
capaços d’entendre’ns per oferir nous 
serveis de qualitat a tothom. Només po-
sem una condició: hem de ser sincers i 
dir la veritat a la ciutadania.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Coherència
El GIIS, sempre hem estat coherents 
amb el nostre programa electoral. 
Des del govern municipal el seguim 
aplicant.
Sobre el Centre cultural/biblioteca, 
continuem tenint clar que la millor 
opció és la seva construcció al solar 
del Califòrnia. No ens cansarem 
d’explicar el perquè: planta rectan-
gular, grans espais diàfans, tres fa-
çanes amb llum natural, possibilitat 
d’ampliar segons les necessitats, 
zona de pàrquing, distribució amb 
menys plantes i per tant menys cost 

de manteniment.
El GIIS, malgrat la pandèmia i acti-
tuds poc coherents d’alguns, estem 
treballant tant pel Centre cultural/
biblioteca com per altres destaca-
bles projectes: la creació d’un centre 
de dia (SAIAR) vetllant per a la Gent 
Gran, l’arranjament i adequació 
dels parcs infantils del poble, l’as-
falt de diverses vies i del pàrquing 
del carrer de les Flors, l’adequació 
de l’avda. Santa Bàrbara,  la millora 
de  la plaça Sant Joan i l’arranjament 
de  la font i el seu entorn, la 1a i 2a 

fase del barri Sant Jaume, la millo-
ra dels accessos als barris, donant 
impuls al Museu de la Mineria, re-
colzant l’activitat de les entitats, po-
tenciant les festes, el comerç local i 
els polígons industrials, així com el 
Poble Vell com espai cultural. 
Desitgem que hàgiu gaudit de les 
tan esperades Caramelles, les més 
grans de Catalunya.
El GIIS sempre a prop teu.         

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

ERC-Súria coherents, seriosos i compromesos amb el poble
Prou de malgastar diner públic! La gent 
gran del nostre municipi es mereix dis-
posar i gaudir de molts més serveis dels 
que tenim a dia d’avui. Fa anys que ho 
reclamem i així ho volem. Súria també 
necessita un equipament cultural que 
integri entre altres serveis una nova bi-
blioteca.
Hem visitat el SAIAR de Castellnou i la 
residència Bell Repòs per conèixer de 
primera mà les  característiques i el seu 
funcionament. Els grans projectes de 
poble s’han de fer amb molt de rigor i 
el SAIAR que vol fer l’equip de govern 

només ens genera dubtes: no hi ha cap 
estudi de necessitats ni cap estudi eco-
nòmic que ens digui què necessitem ac-
tualment i què necessitarem els propers 
anys. Per responsabilitat i respecte vers 
les persones grans, nosaltres reclamem 
que primer s’estudiï què necessita el 
poble, que tingui viabilitat econòmica i 
que després hi hagi consens en establir 
quina és la millor ubicació. 
El partit socialista va guanyar les dar-
reres eleccions i això vol dir que tenen 
l’obligació de governar durant 4 anys. 
Els projectes han d’estar ben estudiats, 

que s’adaptin a les necessitats del poble i 
es puguin fer realitat amb consens. Fins 
a dia d’avui, amb fets ens han demostrat 
just el contrari i ha estat per tot això que 
la majoria de regidors de l’Ajuntament 
de Súria hem presentat una moció con-
junta per dir PROU! Reclamem a l’equip 
de govern que comenci a fer les coses 
ben fetes i si algú no s’hi veu amb cor, 
que dimiteixi i cedeixi el lloc al següent 
de la llista.
Salut i l’enhorabona a tots els carame-
llaires!

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

El poble sobirà

L’ambició del que es pot fer i el que no 

Des dels inicis d’aquesta legislatura, el 
govern del PSC i el Giis s’ha dedicat 
a aturar els projectes que “heretaven” 
de la legislatura anterior (biblioteca a 
cal Pau, recollida porta a porta...) pel 
simple fet que no els havien proposat 
ells, sense cap altra valoració ni argu-
mentació tècnica. Així, es van llançar 
a la brossa un munt d’hores de feina i 
algunes de les subvencions previstes.
Està clar que el tema estrella de la le-
gislatura és decidir què fer a l’espai de 
cal Pau i, també està molt clar, que al 
consistori municipal hi ha dues res-

postes possibles a aquesta pregunta: 
biblioteca o centre de dia. 
Tots dos equipaments són necessa-
ris per al poble i, per sort, disposem 
d’un espai per a cada equipament: la 
biblioteca a cal Pau i el centre de dia al 
Califòrnia. Aquesta és la nostra postu-
ra com a aiS i és la que hem defensat 
sempre. Tot i aquesta defensa, també 
hem proposat més d’una vegada que 
caldria sotmetre la decisió a una con-
sulta popular perquè, així, acabarà 
imposant-se la sobirania popular, que 
és el fonament de la democràcia; així 

també es donarà més legitimitat a la 
resposta i ja deixarem d’escoltar allò 
de “ara manem nosaltres i tirem pel 
dret”.
I, ja que parlem de poble, perme-
teu-nos felicitar i agrair a entitats i po-
blació surienca per la seva solidaritat 
amb la població ucraïnesa per tal de 
donar-los un bri d’esperança. Són ac-
cions d’aquesta mena les que ens fan 
grans com a comunitat i les que per-
meten que puguem seguir confiant en 
la humanitat. Moltíssimes gràcies.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

El nostre valor i compromís és vet-
llar per tots els suriencs i surienques. 
Volem que el nostre treball doni una 
millor vida a les persones, però tam-
bé som conscients de que a vegades es 
prenen decisions que no poden tenir el 
vistiplau de tothom. 
A l’anterior legislatura vam dur a ter-
me molts dels projectes que ara s’estan 
executant, l’adequació dels polígons 
industrials, millora en l’accessibilitat, 
la senyalització, les xarxes de serveis i 
la mobilitat de les persones del barri 
de La Colònia... i properament la mo-

dificació de la part del darrera de La 
Font. 
En aquest 3 anys, el nou govern real-
ment el que van fer és aturar el projec-
te de Cal Pau-biblioteca per donar-li la 
volta i en el seu lloc fer-hi un Saiar, un 
Saiar, que hem demanat en diverses 
ocasions que ens ensenyin el projecte, 
la seva viabilitat, a qui va dirigit, com 
es finançarà, quin manteniment cal-
drà i qui se’n farà responsable, quants 
usuaris podrà tenir, què pagaran? No 
creieu que un projecte de tanta enver-
gadura es podria fer amb un consens 

de participació de la ciutadania? 
Seguirem treballant pel nostre poble, 
exigint que es treballi durant aquests 
13 mesos que falten per les properes 
eleccions, si l’equip de govern actual 
no té ganes de fer les coses ben fetes, 
demanem que facin un pas al costat i 
ens deixin als altres partits que sí te-
nim ganes de treballar i fer les coses de 
tanta envergadura amb la participació 
ciutadana, que se’n diu democràcia 
participativa.

GRUP MUNICIPAL DE JxS

Una mica de consens
L’objectiu bàsic d’una institució públi-
ca ha de ser la millora del benestar de 
les persones, a partir de criteris basats 
en la defensa de l’interès comú. Què 
passa quan el govern en minoria de 
Súria vol fer un SAIAR sense donar 
explicacions? El mateix que quan el 
govern anterior va tirar pel dret a fer 
una biblioteca a Cal Pau: rebuig i pola-
rització social.
Es comença per 600 mil €. Desprès 
passàvem per 1 milió. Ara ja es parla 
de 1,2 milions, sense comptar mante-
niment i despeses de personal. Hi ha 

un pla de viabilitat sobre la ubicació 
i sostenibilitat econòmica d’aquest 
equipament? Si s’ha fet, per què no es 
presenta i s’explica? No havia de ser 
aquesta legislatura la del consens i del 
diàleg?
Per no continuar “invertint” diners 
públics en temes sense consens, el més 
raonable és aturar el tema PROVISI-
ONALMENT, fins que no donin (el 
govern) explicacions oportunes i con-
vincents.
Se m’ha acusat de canviar d’opinió. 
Res més lluny de la realitat! Consul-

teu el programa electoral amb el que 
em vaig presentar a les eleccions del 
2019. En cap moment es parla de fer 
un saiar, ni a Cal Pau ni enlloc. De la 
mateixa manera, sempre he defensat 
fer UNA SALA POLIVALENT al Ca-
lifòrnia, no una biblioteca.
Vols dir que no és hora de que ens po-
sem d’acord per consensuar el model 
de poble que volem? Si és així, podeu 
comptar amb mi.

REGIDOR NO ADSCRIT
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