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El Museu de la Mineria serà una 
realitat durant aquest any 2023
El projecte remarcarà la importància del sector en la història de la vila
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El pregó de la darrera Festa de San-
ta Bàrbara va servir per a la presen-
tació pública del projecte del Museu 
de la Mineria de Súria, una iniciativa 
que es va posar en marxa l’any 2020 
amb la creació d’una comissió for-
mada per representants municipals 
i altres persones de la vila amb una 
vinculació especial amb el sector. El 
Museu serà una realitat aquest any 
2023, en una primera fase que ser-
virà d’arrencada a un projecte que 
anirà creixent progressivament.
L’acte va tenir lloc el passat 25 de 
novembre al saló de sessions de la 
Casa de la Vila, presidit per l’alcal-
de Albert Coberó i pel president del 
comitè d’empresa d’ICL Súria, Da-
vid Sibila. El batlle surienc va con-
vidar tothom a “fer-vos vostre” el 
projecte del Museu de la Mineria 
com a iniciativa transversal sobre 
una activitat que ha estat determi-
nant en la història de la vila des del 
punt de vista econòmic, em-
presarial, social i humà. 
El centre d’acollida del Museu 
serà ubicat en la segona plan-
ta del Casinet del Poble Vell. 
Aquest espai, contigu a Cal 
Balaguer del Porxo, ha estat 
objecte d’obres d’adequació en 
els darrers mesos per part de 
l’Ajuntament. El centre d’aco-

llida serà un punt de partida per als 
itineraris que les persones visitants  
podran fer a diferents punts del ter-
me municipal que estiguin vincu-
lats amb l’activitat minera.

Projecte realista. Durant el pre-
gó de la Festa de Santa Bàrbara, la 
comissió impulsora del projecte va 
explicar que el futur Museu de la 
Mineria de Súria vol néixer “amb 
modèstia” i anar creixent amb re-
alisme, ja que no aspira a conver-
tir-se en un “megaprojecte”.
En el transcurs de l’acte, l’estudiós 
surienc i membre de la comissió im-
pulsora, Albert Fàbrega, va dir que  
el futur equipament respondrà al 

concepte d’ecomuseu, “on el visi-
tant es desplaça pel territori recor-
rent els diferents elements”.
En aquest sentit, l’alcalde Albert 
Coberó va avançar que al llarg 
d’aquest any 2023 és previst fer vi-
sitable el conjunt arqueològic de 
l’Espai Patrimonial de les Guixeres, 
que formarà part dels itineraris del 
futur Museu com a antic nucli de 
població que estava centrat en l’ex-
plotació del guix.
Per la seva banda, el president del 
comitè d’empresa d’ICL Súria va 
qualificar de “molt interessant” el 
projecte del Museu, ja que servirà 
per remarcar la importància que 
el sector ha tingut i té a la vila. En 

l’acte van participar-hi altres 
membres del comitè d’empresa 
i de la corporació municipal.
Segons Albert Fàbrega, “no 
hauria de ser només el museu 
de la potassa”, sinó que també 
recollirà la història dels dife-
rents tipus d’activitat minera 
que hi ha hagut a Súria al llarg 
del temps.

El Museu de la Mineria 
començarà a ser una 
realitat aquest any 
2023 amb l’obertura 
d’un centre d’acollida 
al Casinet del Poble Vell 
i la voluntat de créixer 
integrat en el territori.

El Museu de la Mineria, un projecte integrador 
per remarcar la importància del sector a la vila

Preparació de l’espai del Casinet per instal·lar el centre d’acollida del Museu
El futur equipament respondrà al concepte d’ecomuseu, fortament integrat en el territori.

Logotip del projecte de Museu.
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Hem començat un any que acabarà sent determinant a 
nivell social, econòmic i polític, no només a Súria, sinó 
arreu del territori. Aquest 2023 en el que ja estem im-
mersos, posarà a prova la resiliència social de les perso-
nes després d’uns anys d’incerteses que encara duren, 
i que han tingut (i tenen) el seu impacte en la vida per-
sonal de molts suriencs i surienques.
A nivell econòmic i laboral, a Súria acabem una legisla-
tura amb l’atur més baix des d’abans de la crisi econò-
mica del 2008, tot i que existeixen riscos financers que 
posen en risc aquesta recuperació, un dels exponents 
del quals és la inflació, que ha tensionat molt les econo-
mies d’algunes llars i empitjora les expectatives ciuta-
danes a curt termini.

I és ara quan des de les institucions hem de vetllar en-
cara més per ser garants que ningú quedi enrere, i que 
aquesta recuperació que s’ha iniciat arribi a tothom, 
per una societat i un municipi més just, amb més ser-
veis socials i que faci una aposta clara per les polítiques 
de sostenibilitat que els nous temps ens requereixen.
La sostenibilitat ambiental  i els elevats costos energè-
tics, estan fent que com a govern estiguem donant pri-
oritat a aquells projectes que facin del nostre, un mu-
nicipi més eficient i respectuós amb el medi ambient.
Us desitjo que aquest 2023 us aporti molta felicitat a 
tothom.

ALBERT COBERÓ I AYMERICH
Alcalde de Súria

Un any determinant

EDITORIAL

L’Ajuntament de Súria 
forma part del nucli 
fundador del Geoparc 
Mundial Unesco de 
la Catalunya Central
El Museu de la Mineria serà 
un element clau de difusió dels 
recursos geoturístics, patri-
monials i històrics relacionats 
amb el sector. L’Ajuntament ja 
forma part del nucli fundador 
del Geoparc Mundial Unesco 
de la Catalunya Central, que va 
néixer l’any 2010 amb l’objectiu 
de revaloritzar el ric patrimoni 
geològic del territori a través 
del turisme de qualitat, i que 
cinc anys després va ser in-
clòs en la xarxa de Geoparcs 
Mundials de l’Organització 
de les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cul-
tura (Unesco). L’Ajuntament i 
el Geoparc van crear un reco-
rregut amb quatre panells in-
formatius situats en diferents 
punts del municipi (més infor-
mació: www.suria.cat/geoparc).

Des de la seva creació a comença-
ments de l’any 2020, la comissió 
impulsora ha anat treballant en la 
definició i desenvolupament del 
projecte per a la seva posada en 
marxa. En la intervenció realitzada 
durant l’acte del pregó de la Festa 
de Santa Bàrbara, l’estudiós Albert 
Fàbrega va agrair el suport de l’ac-
tual equip de govern municipal i 
del comitè d’empresa d’ICL Súria a 
la iniciativa.

Una aspiració antiga. La idea 
de crear un museu de la mineria a 
Súria és força antiga. La primera re-
ferència pública coneguda data de 
l’any 1966 i va ser plantejada en el 
setmanari local ‘Suria’, tot i que no 
hi ha constància que posteriorment 
s’avancés per tal de fer-la realitat.
A començaments de l’any 2013, co-
incidint amb el centenari del jaci-
ment potàssic a Súria, l’Ajuntament 
va organitzar una exposició com-
memorativa sobre l’impacte social i 
humà d’aquesta activitat, amb el su-
port d’Iberpotash i la col·laboració 
del comitè d’empresa i de diferents 
persones i entitats. Aquesta exposi-

ció va tenir un important ressò i es 
va poder veure a Cal Balaguer del 
Porxo i el Casinet.
Posteriorment, l’any 2014, una de 
les accions incloses en el document 
final del pla estratègic Suriacció 
recomanava el disseny i la posada 
en marxa d’un centre formatiu i de 
difusió sobre geologia, mineria i na-
tura, suggerint que l’edifici del Ca-
sinet podria ser el lloc adient per a 
la seva ubicació.
El saló de sessions de la Casa de la 
Vila també va acollir el passat 2 de 
desembre la presentació del llibre 
‘Mines de potassa del Bages’ d’Al-
bert Fàbrega, amb nombroses foto-
grafies inèdites de l’arxiu històric 
de l’empresa ICL sobre l’origen i el 
desenvolupament del sector.
L’edició de ‘Mines de potassa del 
Bages” ha anat a càrrec de l’edito-
rial Efadós, especialitzada en obres 
d’història gràfica, i que anterior-
ment va publicar el llibre ‘Súria 
desapareguda’ del mateix Albert 
Fàbrega. La publicació d’aquest 
nou llibre sobre història minera ha 
comptat amb el suport de l’Ajunta-
ment de Súria.
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IMPORTANT SUPORT PER FER REALITAT EL FUTUR EQUIPAMENT CULTURAL

El departament de Cultura de la 
Generalitat ha resolt atorgar a 
l’Ajuntament de Súria una sub-
venció d’1.034.361,56 euros per a 
la construcció de la nova Biblioteca 
Pública i Centre Cultural en el solar 
de l’antic cinema Califòrnia, condi-
cionada al compromís que la cons-
trucció d’aquest equipament s’hagi 
completat el setembre de 2025.
L’alcalde Albert Coberó va informar 
sobre l’atorgament d’aquesta sub-
venció en la sessió ordinària que el 
Ple Municipal va celebrar el passat 
29 de desembre. El batlle surienc va 
remarcar que aquesta és la subven-
ció més elevada que Súria ha obtin-
gut per un únic projecte en tota la 
seva història. Per tal de complir el 
termini demanat per a la finalització 
de les obres, seria necessari portar a 
terme dins de l’actual mandat mu-
nicipal la tramitació prèvia a l’inici 
dels treballs de construcció.
Per aquest motiu, l’alcalde va de-
manar “una reflexió profunda” 
als grups municipals per tal de 
no desaprofitar l’oportunitat que 
dona aques-
ta subvenció 
per fer realitat 
finalment la 
nova Biblio-
teca Pública 
en el termini 
de pocs anys. 
Segons Albert 
Coberó, és ne-
cessari “deixar 
de banda les 
discrepànci-
es” i aconse-
guir “un acord 
ràpid” per a 
l’aprovació del 
projecte.

En el transcurs de l’esmentada ses-
sió del Ple Municipal, el govern 
municipal va assegurar que la cons-
trucció de la nova Biblioteca Pública 
i Centre Cultural en el solar del Ca-
lifòrnia no impediria desenvolupar 
paral·lelament el Servei d’Atenció 
Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) 
per a persones grans en l’espai de 
Cal Pau, si no es perden les subven-

cions previstes per a aquests dos 
projectes.
La intenció del govern municipal és 
licitar properament les obres dels 
dos projectes per tal que la cons-
trucció d’aquests equipaments es 
pugui desenvolupar i completar en-
tre els anys 2023-25.
El solar del Califòrnia és a l’encreua-
ment dels carrers Pius Macià i Magí 

Fàbrega. Tal i 
com es va in-
formar en l’an-
terior número 
de La Torre, 
la nova Bibli-
oteca Pública i 
Centre Cultu-
ral de Súria vol 
ser un espai 
dinàmic i obert 
a tota la ciuta-
dania i a les en-
titats de la vila, 
afavorint l’ac-
cés a la cultura 
i la creació de 
coneixement.

Imatge de l’avantprojecte de Biblioteca Pública i Centre Cultural al Califòrnia
La construcció del nou equipament seria compatible amb el desenvolupament del SAIAR.

La Generalitat atorga una subvenció de més 
d’un milió per a la nova Biblioteca al Califòrnia

El SAIAR, un projecte avançat que ja compta 
amb importants subvencions compromeses
El SAIAR és un altre dels projec-
tes destacats de l’actual mandat 
municipal. Aquest tipus d’equi-
pament sociosanitari s’adreça a 
persones grans que encara gau-
deixen d’un grau suficient d’auto-
nomia personal, però que neces-
siten serveis de suport. El govern 
municipal aposta per ubicar el fu-
tur SAIAR a l’espai de Cal Pau per 
raons de centralitat, accessibilitat 
i possibilitat de desenvolupar-hi 
altres serveis complementaris.

El projecte es troba en fase d’apro-
vació inicial, pendent d’aprovació 
definitiva pel Ple. En total, l’Ajun-
tament ha demanat 826.543,81 eu-
ros en subvencions per fer realitat 
el SAIAR. D’aquesta quantitat, a 
hores d’ara han estat confirmades 
dues subvencions per un valor 
total de 317.717,83 euros, proce-
dents de la Diputació de Barce-
lona. Aquestes subvencions es 
perdrien si l’obra no pot ser rea-
litzada en els terminis previstos.
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L’activitat festiva recupera la normalitat i   
va deixant enrere l’impacte de la pandèmia
Súria ha iniciat l’any 2023 amb la 
Cavalcada de Reis, que ha incorpo-
rat importants novetats en relació 
amb el format anterior a la pandè-
mia. Ses Majestats van arribar a la 
vila en helicòpter, un mitjà de trans-
port inèdit en la història de la festa.
L’aterratge va tenir lloc al Rieral del 
Tordell, enmig d’una gran expecta-
ció. Els Reis d’Orient van ser rebuts 
per l’alcalde Albert Coberó 
i la regidora de Cultura, 
Festes i Ensenyament, Alba 
Santamaria, i altres repre-
sentants de la corporació. 
La Cavalcada va ser orga-
nitzada per l’Ajuntament i 
el Foment Cultural.
La Fira Medieval d’Oficis 
també va recuperar el ca-
liu dels anys anteriors a la 
pandèmia en la seva darre-

ra edició, que va tenir lloc el cap de 
setmana del 12 i 13 de novembre. El 
Poble Vell es va tornar a omplir de 
música, recreacions, artesans, firai-
res i espectacles de carrer.
Una de les principals novetats 
d’aquesta 19a Fira Medieval d’Ofi-
cis va ser l’acte inaugural que va 
tenir lloc la nit del divendres 11 de 
novembre, amb un espectacle de 

llum, so, imatge i foc que va tenir 
una molt bona acollida. En aquesta 
darrera edició de la Fira es va de-
senvolupar la campanya comerci-
al ‘Rasca i guanya’, impulsada per 
l’Ajuntament per donar suport al 
petit comerç i la restauració.
L’obertura institucional de la Fira 
Medieval d’Oficis va anar a càrrec 
de l’alcalde Albert Coberó, la dipu-

tada de Turisme de la Di-
putació de Barcelona, Abi-
gail Garrido, i la regidora 
de Joventut, Esports, Parti-
cipació Ciutadana i Turis-
me, Montserrat Albacete.
El passat 18 de desembre, el 
centre urbà va ser l’escenari 
de la Fira de Nadal i d’Enti-
tats, amb comerços oberts, 
parades d’entitats, inflables 
i nombroses activitats.L’alcalde parla en l’inici de la Fira Medieval d’Oficis.

NOVETATS DESTACADES EN LES CELEBRACIONS DELS DARRERS MESOS

La Fira de Nadal i d’Entitats va omplir el centre de la vila amb nombroses activitats que van atreure moltes persones
Al costat, rebuda als Reis d’Orient després del seu aterratge en helicòpter, i actuació dels Grallers durant la Fira Medieval d’Oficis.
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OPTIMITZACIÓ DELS SERVEIS PER REFORÇAR L’EFICIÈNCIA

La despesa generada per l’ús de 
l’enllumenat públic de Súria s’ha re-
duït de prop del 60% entre els anys 
2020-22, gràcies a la instal·lació de 
llums LED en la gran majoria de 
punts d’il·luminació del centre urbà 
i dels barris de la vila. Aquesta re-
novació es va portar a terme durant 
l’any 2021.
Posteriorment, durant l’any 2022, 
el consum mitjà mensual de l’enllu-
menat públic va registrar un des-
cens de prop del 50% en relació amb 
l’exercici anterior, i de prop del 70% 
sobre les xifres de l’any 2020.
Aquesta millora de la il·luminació 

pública de la vila va ser impulsada 
per les àrees municipals de Medi 
Ambient i d’Urbanisme, amb el 
suport de la Diputació de Barcelo-
na i del ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, a 
través de l’Institut per a la Diversifi-
cació i Estalvi d’Energia (IDAE).
La iniciativa formava part de les 
actuacions realitzades al llarg de 
l’actual mandat municipal per a la 
millora dels serveis públics, la con-
tenció de la despesa i la transició 
energètica. També es va comptar 
amb un estudi previ de la Diputació 
de Barcelona.

La instal·lació dels llums LED permet 
reduir el cost de l’enllumenat públic

La comissió de seguiment del Pla 
d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM) de Súria es va cons-
tituir el passat 17 de novembre al 
saló de sessions de la Casa de la 
Vila. Aquest organisme de partici-
pació és format per responsables 
municipals, membres de la corpo-
ració, tècnics i representants d’en-
titats i sectors econòmics i socials.

Acte de constitució de la comissió.

La Junta de Govern Local va 
aprovar diferents projectes d’ac-
tuacions complementàries del Pla 
Director Urbanístic (PDU) de la 
mineria, que aniran a càrrec de 
l’empresa ICL. Una altra obra in-
closa en el PDU és l’actual millora 
del camí de Fusteret.

Aprovació de projectes 
complementaris al PDU 
de l’activitat minera

Es constitueix al saló   
de sessions de la Casa 
de la Vila la comissió de 
seguiment del POUM

Gràfic sobre l’evolució del consum de l’enllumenat públic en els darrers anys
La renovació de la gran majoria de punts d’il·luminació es va fer durant l’any 2021.

XXXXX

La millora del camí de Cererols es completa 
amb l’arranjament del seu primer tram
El primer tram del camí de Ce-
rerols ha estat arranjat per tal 
de resoldre les problemàtiques 
detectades d’evacuació d’aigües 
i manteniment. El tram arranjat 
té una longitud d’uns 300 metres 
i enllaça amb la carretera C-55. 
D’aquesta manera han estat com-
pletades les actuacions que s’hi 
van dur a terme els anys 2020-21. Tram arranjat del camí de Cererols.

El Ple Municipal va aprovar per 
unanimitat el conveni de cessió a 
l’Ajuntament d’una franja de ter-
reny per completar la vorera d’un 
tram de la carretera de Castella-
dral. El projecte permetrà millorar 
la seguretat de pas cap als barris 
de Santa Maria i Bellavista.

Conveni de cessió per 
completar la vorera a la 
carretera de Castelladral
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L’ACCÉS A L’HABITATGE, UNA GARANTIA DE COHESIÓ SOCIAL

La Brigada Municipal d’Obres i 
Serveis i la Policia Local van por-
tar a terme les actuacions habitu-
als per facilitar l’accés al Cementi-
ri Municipal en motiu de la diada 
de Tots Sants. Un dels treballs 
realitzats va ser la reparació de la 
porta lateral del recinte.

La Brigada i la Policia 
Local actuen per facilitar 
l’accés al Cementiri

Súria ha rebut la certificació ofi-
cial de Municipi Cardioprotegit, 
atorgada pel comitè directiu del 
Consell Català de Ressuscita-
ció (CCR). En els darrers mesos, 
l’Ajuntament ha ampliat la xarxa 
de desfibril·ladors externs auto-
màtics (DEA) contra accidents 
cardiovasculars, amb onze apa-
rells fixes i un de mòbil.

Súria comptarà per primera vega-
da amb un servei públic de gestió 
d’habitatges municipals, segons va 
aprovar el Ple Municipal per una-
nimitat el passat 29 de desembre. 
El Ple també va aprovar per una-
nimitat el reglament per a la gestió 
d’habitatges municipals i les bases 
reguladores per a la cessió temporal 
d’aquests habitatges.
Segons el reglament aprovat, l’Ajun-
tament considera que l’ajut a perso-
nes i unitats de convivència que es 
trobin en situació de vulnerabilitat 
social i risc d’exclusió residencial és 
una “actuació municipal priorità-
ria i rellevant”, ja que el dret a l’ha-

bitatge és “un requisit imprescin-
dible per a l’exercici d’altres drets 
bàsics, com ara el dret a l’educació 
o el dret a la salut”, a més de ser un 
element bàsic de cohesió social.
El nou servei de gestió d’habitatges 
municipals tindrà en compte les ne-
cessitats de col·lectius de joves, gent 
gran, persones amb minusvalidesa 
acreditada, víctimes de violència de 
gènere i altres sectors socials. 
Actualment, el parc social d’ha-
bitatges de l’Ajuntament de Súria 
està format per tres habitatges en 
propietat, tots ells adquirits al llarg 
de l’actual mandat. En el futur se’n 
faran noves adquisicions.

Súria tindrà per primer cop un servei 
públic de gestió d’habitatges socials

Logotip de cardioprotecció.

L’Ajuntament rep la 
certificació oficial que 
reconeix Súria com a 
Municipi Cardioprotegit

Edifici de Cal Ton Bató, que acollirà dos habitatges socials al Poble Vell 
El Ple Municipal va aprovar per unanimitat la creació i el reglament del nou servei.

La seu electrònica de l’Ajunta-
ment ha publicat el Pla Estratègic 
de Subvencions per al període 
2022-24. Entre octubre i novembre 
passats, la Junta de Govern Local 
va aprovar subvencions per valor 
de 31.229,00 euros per a entitats i 
persones físiques de la vila.

El nou Pla Estratègic de 
Subvencions es publica 
a la seu electrònica

Nou procés selectiu per avançar cap a la 
consolidació de la plantilla de la Policia Local
L’Ajuntament va obrir en els 
darrers mesos un procés selectiu 
de borsa de treball d’agents de 
la Policia Local, amb l’objectiu 
d’avançar cap a la consolidació 
de la plantilla del cos municipal, 
després dels processos selectius 
realitzats al llarg de l’any 2022.
Una altra de les iniciatives per a 
la millora de les condicions de 

treball i del servei a la ciutadania 
és el trasllat previst de les depen-
dències de la Policia Local a la 
planta baixa de l’antic centre de 
salut, molt a prop de la Casa de la 
Vila. Actualment ja hi ha algunes 
instal·lacions destinades al perso-
nal de la Policia Local. També es 
renovarà el vehicle de la Policia 
Local.
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INICIATIVES PER A LA MILLORA DE LA VIDA QUOTIDIANA

Matinal per a la bona salut del cor

L’Esplai va acollir una matinal sobre prevenció de 
malalties cardiovasculars, organitzada per l’equip 
sanitari del CAP Goretti Badia i l’Ajuntament 
de Súria, a través de l’àrea municipal de Sanitat. 
L’acte estava relacionat amb La Marató de TV3.

Exposició d’obres de Mabel Nieto

L’artista surienca Mabel Nieto Agüero va ser re-
cordada en una exposició al Cercle Artístic de 
Manresa. L’acte va comptar amb la presència de 
la regidora de Cultura, Alba Santamaria, i del re-
gidor de Medi Ambient, Miquel Soliva.

L’Ajuntament ha iniciat en els dar-
rers mesos la realització de dife-
rents obres de reparació i millora en 
alguns trams de circulació de via-
nants i vehicles, dins del nucli urbà. 
En els propers mesos es desenvolu-
paran altres projectes de millora de 
l’espai públic. 
Les primeres actuacions realitzades 
han estat l’arranjament del primer 
tram de vorera a la carretera de 
Manresa, malmès pel creixement 
de les arrels dels arbres plantats a la 

via pública, i la instal·lació de bara-
nes als barris de Bellavista, Salipota 
i Santa Maria per millorar les condi-
cions d’accessibilitat i seguretat de 
vianants.
Properament es portaran a terme 
actuacions de reasfaltatge, repara-
ció de voreres i pintat de les baranes 
del pont de Salipota i carrer Àngel 
Guimerà, al llarg del riu Cardener. 
La coordinació i supervisió d’aques-
tes obres és a càrrec de les àrees mu-
nicipals d’Urbanisme i Via Pública.

Actuacions per millorar diferents trams 
de circulació de vehicles i vianants

Tram de la barana instal·lada a l’avinguda del Cardener, en l’accés a Salipota
Altres projectes de millora s’han desenvolupat recentment en altres barris de la vila.

La Fira de Nadal i d’Entitats, ce-
lebrada el passat 18 de desembre, 
va ser el marc del lliurament de 
premis del 3r concurs ‘Il·luminem 
el Nadal!’, convocat per l’Ajunta-
ment a través de l’àrea municipal 
de Festes. Com en les anteriors 
edicions, el jurat era format per 
membres del Consell Municipal 
dels Infants, que prèviament ha-
vien fet el recorregut de valoració 
de les propostes presentades amb 
el bus urbà de la vila. Els premis 
d’aquesta tercera edició del con-
curs van consistir en vals de des-
compte per bescanviar en els es-
tabliments adherits, per un valor 
total de 1.250 euros. 

Persones guanyadores del concurs.

L’Ajuntament lliura 
els premis de la 3a 
edició del concurs     
‘Il·luminem el Nadal!’
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El Ple Muni-
cipal va apro-
var el passat 
24 de novem-
bre el pressu-
post munici-
pal inicial per 
a aquest any 
2023, per 5 vots 
a favor (PSC i 
GIIS), 1 vot en 
contra (JxS) i 
5 abstencions 
(ERC i aiS). El 
nou pressu-
post es situa 
en 9.478.798,81 
euros, dels 
quals prop del 
27% serà per a 
inversions.
Els principals 
objectius del 
nou pressu-
post municipal 
per a l’any 2023 són els següents:
▶ Assegurar el bon funcionament i 
la millora dels serveis municipals.
▶ Incrementar les partides destina-
des a Benestar Social.
▶ Seguir apostant per la promoció 
d’habitatge social, la competitivitat 
del teixit econòmic i les energies re-
novables.
▶ Seguir millorant els equipaments 
d’ús social i la via pública.
▶ Incrementar la partida destinada 
a pressupostos participatius.
▶ Mantenir la contenció de la des-
pesa corrent, tot i el fort increment 
dels costos energètics per la situació 
del mercat internacional de l’ener-
gia.
Aquest és el pressupost munici-
pal inicial més alt de la història de 
l’Ajuntament de Súria. L’equip de 
govern va mantenir converses amb 

tots els grups municipals i el regi-
dor no adscrit per intentar consen-
suar el seu contingut i incorporar 
totes les propostes possibles.
En total, les inversions previstes per 
a l’any 2023 seran de 2.544.194,09 
euros. Les principals aniran desti-
nades a la construcció de l’edifici 
del SAIAR, la implementació de 
millores als polígons industrials, la 
rehabilitació de l’edifici de Cal Ton 
Bató, la instal·lació de plaques so-
lars fotovoltaiques en equipaments 
municipals, els pressupostos parti-
cipatius dels barris i la millora de la 
xarxa d’aigua i clavegueram, entre 
d’altres.
El nou pressupost va ser aprovat en 
una sessió ordinària del Ple Munici-
pal, amb les absències d’una regido-
ra del grup municipal del PSC i del 
regidor no adscrit.

El Ple aprova el pressupost municipal 
inicial per a aquest nou exercici

ELS COMPTES DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY NOU

Els principals impostos i taxes 
municipals es mantindran con-
gelats durant l’any 2023, segons 
el dictamen de modificació de 
les ordenances fiscals que va ser 
aprovat el passat 27 d’octubre pel 
Ple Municipal per 9 vots a favor 
(PSC, GIIS, aiS i JxS) i 3 abstenci-
ons (ERC). Els tipus dels impos-
tos i les taxes municipals de més 
incidència no han estat modificats 
en cap exercici de l’actual mandat.
Aquesta congelació impositiva 
afecta l’impost de béns immobles 
(IBI), la taxa d’escombraries i la 
taxa de vehicles, entre d’altres. 
L’objectiu és evitar un increment 
de la pressió fiscal en l’actual si-
tuació de dificultats econòmiques 
per a moltes persones i famílies.

Bonificacions. També s’hi in-
crementen les bonificacions per a 
famílies monoparentals i es man-
tindran les bonificacions per a 
plaques fotovoltaiques i vehicles 
elèctrics. Les famílies monoparen-
tals gaudiran de bonificacions per 
a l’Escola Municipal de Música, 
seguint la línia dels altres centres 
d’ensenyament municipals. Tam-
bé hi haurà una taxa per l’ús del 
nou pis d’emergència social.
Dues de les modificacions de les 
ordenances fiscals afecten el co-
eficient de l’impost d’activitats 
econòmiques (IAE), que s’aplica a 
les empreses amb una facturació 
superior al milió d’euros, i la taxa 
de primera ocupació d’edificis i 
instal·lacions d’ús industrial per 
part de grans empreses.
L’esmentada sessió del Ple Muni-
cipal es va celebrar amb l’absència 
del regidor no adscrit.

Partides del pressupost municipal inicial per l’any 2023.

Els principals impostos 
i taxes municipals es 
mantindran congelats 
al llarg d’aquest 2023
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El tram del riu Cardener comprès 
entre el pont de Salipota i la palanca 
de la Fàbrica Vella ha estat objecte 
de treballs de neteja i retirada d’ex-
cés de fangs des del passat 12 de de-
sembre, amb la intervenció de ma-
quinària pesada que va accedir a la 
llera des del passeig del Riu. 
L’objectiu d’aquesta actuació era 
retirar els fangs i sediments acu-
mulats, com a mesura de precaució 
davant de possibles increments del 
cabal. L’actuació també vol afavorir 
la fauna del riu i la realització d’acti-

vitats humanes, com per exemple la 
pesca recreativa.
L’Ajuntament va dur a terme les 
gestions pertinents per obtenir el 
permís de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) per a la realització 
d’aquests treballs, pels quals es va 
concedir una subvenció parcial. El 
pressupost de licitació ha estat de 
77.530,77 euros, IVA inclòs.
Els treballs al riu han afectat un 
tram fluvial d’uns 475 metres, amb 
una superfície aproximada de 5.300 
metres quadrats.

Treballs de neteja i retirada de fangs 
en el tram urbà del riu Cardener

L’Ajuntament ha iniciat la construc-
ció de cinc àrees tancades de conte-
nidors als barris de Salipota i Sant 
Jaume per millorar el sistema de re-
collida i afavorir-ne la integració en 
el paisatge urbà. La millora va ser 
demanada per les Associacions de 
Veïns, dins dels pressupostos par-
ticipatius. Les àrees de contenidors 
incloses són les següents:
▶ Barri de Sant Jaume: àrea de con-

tenidors del carrer Àngel Guimerà, 
ubicada en el passeig entre la calça-
da i el riu Cardener.
▶ Barri de Salipota: àrees de con-
tenidors del final de l’avinguda del 
Cardener (a l’entorn de l’Escola Sa-
lipota i de la zona del Mirador), car-
rer Joan Maragall i carrer Font del 
Ferro. A l’avinguda del Cardener, 
les obres comportaran un petit des-
plaçament de les àrees afectades.

L’Ajuntament promou la construcció de cinc 
àrees tancades de recollida selectiva

PRESERVACIÓ DE L’ENTORN NATURAL I SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL

Maquinària pesada a la vora del riu, durant l’actuació realitzada recentment
L’objectiu dels treballs era retirar fangs i sediments com a mesura de precaució.

Les escoles Salipota i Fedac van 
oferir a finals de desembre activi-
tats de Casal de Nadal per facili-
tar la conciliació de la vida fami-
liar durant les vacances escolars 
nadalenques, amb la participació 
de l’Ajuntament a través de l’àrea 
municipal de Benestar Social.

Participació municipal 
en el Casal de les 
escoles Salipota i Fedac

El calendari de la Closcaneta per 
a aquest any 2023 està centrat en 
la necessitat de tenir bona cura 
de l’aigua per tal de no malbara-
tar aquest recurs necessari per a 
la vida. Aquesta nova edició del 
calendari de la Closcaneta és el 
segon de la nova etapa del perso-
natge, dibuixat per la il·lustradora 
surienca Maria Vila Juncadella.

Detall de la portada del calendari.

La gestió de l’aigua és  
el tema del calendari 
de la Closcaneta per a 
aquest nou any 2023

L’Ajuntament porta a terme acti-
vitats d’educació sexual per a jo-
ves i adolescents al Casal de Joves 
i a l’Institut Mig-Món. És una ini-
ciativa de l’àrea de Joventut, amb 
el suport del ministeri d’Igualtat a 
través del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere.

Activitats sobre 
educació sexual per 
a joves i adolescents
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El Consell Municipal dels Infants va 
celebrar el passat 14 de desembre 
l’acte anual de renovació parcial, 
que també va servir per exposar les 
previsions de treball per a aquest 
curs 2022-23. Es preveu ampliar 
l’activitat i la visibilitat del Consell, 
a més de mantenir l’experiència de 
les bústies de suggeriments a les es-
coles per recollir les idees de l’alum-
nat sobre la millora de la vila.
L’acte de renovació parcial va tenir 
lloc al saló de sessions de la Casa de 
la Vila, amb la presència de l’alcal-

de Albert Coberó i de la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Benestar Soci-
al, Sanitat i Solidaritat, Olga Tena, 
així com dels membres del Consell, 
professorat i altres representants de 
la corporació municipal.
L’alcalde i la regidora van donar 
les gràcies als membres sortints del 
Consell per la feina feta i les aporta-
cions realitzades. També van enco-
ratjar els nous membres del Consell 
a mantenir aquesta línia, treballant 
i plantejant noves idees per a la mi-
llora de la vila.

El Consell Municipal dels Infants es 
renova i presenta les línies de treball

MITJANS DE PARTICIPACIÓ PER INCIDIR EN LA VIDA COL·LECTIVA

Membres del Consell renovat, amb l’alcalde i la regidora de Benestar Social
L’experiència de les bústies de suggeriments es mantindrà durant aquest curs.

XXXXX

El Ple Municipal aprova el nou Pla Local de 
Joventut, que serà vigent de 2022 a 2025

L’Ajuntament va instal·lar quatre 
contenidors durant el mes de de-
sembre en zones d’horta de la vila 
per a la recollida de restes vege-
tals. La iniciativa va ser impulsa-
da per l’àrea municipal de Medi 
Ambient amb l’objectiu de facili-
tar la gestió d’aquests residus.

Instal·lació de quatre 
contenidors en zones 
d’horta de la vila

Súria acollirà l’inici de la tercera 
etapa de la propera Vuelta Ciclis-
ta a Espanya, el dilluns 28 d’agost. 
Aquest serà un dels esdeveni-
ments esportius més destacats 
que la vila hagi acollit mai, i dona 
relleu al fort arrelament de l’acti-
vitat ciclista al municipi. Aquesta 
tercera etapa es desenvoluparà 
entre Súria i Arinsal (Andorra).

Perfil de la tercera etapa.

La tercera etapa de la 
propera Vuelta Ciclista a 
Espanya sortirà de Súria 
el dilluns 28 d’agost

L’Ajuntament va fer públic el pas-
sat 28 de novembre un ban de l’al-
calde Albert Coberó per establir 
diferents limitacions de consum 
d’aigua, davant l’actual situació 
de sequera. Segons el ban, és ne-
cessari aturar el descens continuat 
de les reserves d’aigua.

L’Ajuntament publica    
un ban sobre limitacions 
en el consum d’aigua

El Ple Municipal va aprovar el 
passat 29 de desembre el Pla Lo-
cal de Joventut per als anys 2022-
25, que dona continuïtat a l’ante-
rior, incorporant-hi les necessitats 
detectades en els darrers anys a 
partir de les dades recollides i de 
l’experiència de gestió durant el 
temps de la pandèmia.
L’aprovació va tenir 8 vots a favor 

(PSC, GIIS i aiS), 2 vots en contra 
(ERC) i 2 abstencions (JxS i regi-
dor no adscrit), amb una absèn-
cia en el grup municipal d’ERC. 
L’objectiu bàsic del Pla és definir 
les línies estratègiques en políti-
ques de joventut com a garantia 
de transparència i rigor meto-
dològic, a més de recercar noves 
subvencions i recursos.
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SENSIBILITZACIÓ NECESSÀRIA DAVANT D’UN GREU PROBLEMA SOCIAL

Súria va commemorar el Dia In-
ternacional per l’eliminació de la 
violència contra les dones amb di-
ferents activitats de sensibilització 
que van tenir lloc entre els dies 22 
i 26 de novembre. Com en anys an-
teriors, l’acte central de lectura del 
manifest i encesa d’espelmes es va 
fer a la Casa de la Vila.
En el manifest, que va ser llegit per 
un jove de la vila, es remarca que el 
compromís per la llibertat i la igual-
tat efectiva de les dones ens ha de 
fer “una societat més lliure”. L’acte 
va acabar amb una actuació musical 
del duet surienc LaTrup Duet i una 
xerrada de la historiadora surienca 
Jenifer Montaño.
Una de les novetats del programa 
va ser la presentació a les xarxes 
socials de dos vídeos contra les vi-
olències masclistes, originals del 
creador audiovisual surienc Daniel 
Enguix. Aquests vídeos també van 

ser projectats a la plaça de la Serra-
dora, on també s’hi va instal·lar una 
carpa del Punt Lila de la Diputació 
de Barcelona i les obres d’un taller 
d’arteràpia que es va fer amb la col-
laboració del CAP Goretti Badia. 
També es van portar a terme dues 
sessions de defensa personal a càr-
rec de Dojo Karate (Club Karate Ba-
ges) i una mostra bibliogràfica a la 
Biblioteca Pública.
El programa d’actes va ser organit-
zat per les àrees municipals d’Igual-
tat i Joventut, amb el suport de la 
Biblioteca Pública, Casal de Joves, 
Escola Municipal de Formació 
d’Adults, Consell Municipal de la 
Gent Gran, Institut Mig-Món, Casal 
de la Dona, SIAD del Bages, Consell 
Comarcal, ICS de la Catalunya Cen-
tral, Diputació de Barcelona, Insti-
tut Català de les Dones i ministeri 
d’Igualtat, a través del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere.

Súria s’adhereix al Dia Internacional 
contra les violències masclistes

El manifest del Dia Internacional va ser llegit en el transcurs de l’acte central
A sota, projecció dels vídeos de sensibilització i llaç d’adhesió a la Casa de la Vila.

Súria compta amb un Racó de la 
Igualtat a l’entorn de la plaça de 
Sant Joan com a espai simbòlic de 
sensibilització per l’equiparació 
total de drets entre dones i ho-
mes. Es tracta d’una iniciativa de 
l’àrea municipal d’Igualtat, amb 
el suport del ministeri d’Igualtat a 
través del Pacte d’Estat contra la 
violència de gènere.

Instal·lació d’un Racó 
de la Igualtat per 
l’equiparació de drets 
entre dones i homes

L’Ajuntament va obrir una nova 
convocatòria del programa d’ar-
ranjaments per a la millora dels 
domicilis de persones vulnera-
bles. Es tracta d’un programa de 
la Diputació, al qual s’adhereix 
l’Ajuntament a través de l’àrea 
municipal de Benestar Social.

Nova convocatòria dels 
ajuts per millorar llars  
de persones vulnerables

El nou espai de sensibilització.

La Diputació de Barcelona ha in-
clòs Súria en la Xarxa de Punts 
Lila, que té l’objectiu de prevenir 
violències masclistes amb el su-
port d’establiments comercials, 
sanitaris o culturals, entre d’al-
tres, als quals se’ls han repartit 
adhesius d’identificació.

Súria entra en la Xarxa 
de Punts Lila de la 
Diputació de Barcelona
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LA RECUPERACIÓ DEL NOSTRE PASSAT, A L’ABAST DE TOTHOM
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La presentació del llibre ‘Història 
de Súria, volum 1’ de l’estudiós su-
rienc Albert Fàbrega i Enfedaque va 
omplir el saló de sessions de la Casa 
de la Vila el passat 15 de desembre. 
El llibre ha estat publicat per l’Ajun-
tament dins de la col·lecció ‘Temes 
de Súria’ i es completarà en els pro-
pers mesos amb el segon volum.
Aquest és el treball més extens pu-
blicat mai sobre la història de Súria.  
El primer volum està centrat en els 

períodes històrics compresos entre 
la prehistòria i el segle XVIII.
En l’acte de presentació, l’alcalde 
Albert Coberó i la regidora de Cul-
tura, Festes i Ensenyament, Alba 
Santamaria, van agrair a l’autor el 
seu interès per “posar la història 
de Súria a l’abast de tothom”. Per 
la seva banda, Albert Fàbrega va 
fer un reconeixement a les persones 
que han contribuït a la recerca, i a 
l’Ajuntament per la publicació.

La presentació del llibre va omplir el saló de sessions de la Casa de la Vila
El segon volum de l’obra, publicada per l’Ajuntament, es presentarà en els propers mesos.

Presentació del primer volum de la 
‘Història de Súria’ d’Albert Fàbrega

Les obres de consolidació de dues 
façanes del Castell i obertura d’un 
nou pas al sobreabsis de l’Esglé-
sia del Roser van acabar a finals 
de desembre. L’actuació ha per-
mès avançar en la connectivitat 
d’aquests dos emblemàtics edifi-
cis del Poble Vell, millorar-ne la 
conservació i obrir el sobreabsis 
de l’Església com a futur espai vi-
sitable. Els treballs al Castell han 
permès descobrir algunes restes 
arqueològiques que es trobaven 
amagades dins dels murs, i que 
estan sent analitzades. També han 
permès posar en valor el peculiar 
sistema constructiu que es va fer 
servir en aquest edifici, amb la 
tècnica del paredat encofrat.

Consolidació de dues 
façanes del Castell i 
obertura del sobreabsis 
de l’Església del Roser

Les façanes, després de les obres.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Govern amb sentit comú
Estem a les acaballes de la legislatura, 
i seguim treballant amb força. Amb les 
mateixes ganes i il·lusió del primer dia, 
encarant diverses millores durant aquests 
darrers mesos.
La creació d’una borsa de d’habitatge 
social ja és una realitat i en les properes 
setmanes hi haurà la convocatòria per 2 
d’aquests pisos. Altres aspectes, com ara 
les millores a diferents barris, substitució 
de baranes en mal estat, i els immediats 
canvis d’alguns elements de parcs infan-
tils de Bellavista i la Plaça de la Serradora, 
es poden dur a terme gràcies al bon tracte 
i entesa que hi ha hagut amb l’AIS, a qui 
agraïm la seva oposició constructiva en di-

verses decisions rellevants en els darrers 
plens.   
ERC i JxS, instal·lats des de fa molts me-
sos en el “no a tot”, demostren que tenen 
ganes d’aturar el poble i no demostren la 
més mínima intenció d’arribar a cap tipus 
de gran acord. Volen paralitzar-ho tot, i és 
només quan l’AIS deixa de seguir-los la 
corrent i s’entén amb nosaltres, que can-
vien de postura. Com en l’aprovació dels 
darrers pressupostos.
En temes de subvencions, hem rebut la 
major subvenció per un sol projecte de la 
història de Súria: 1.034.361€ que ens acaba 
de concedir el Departament de Cultura, 
pel projecte del Centre Cultural i Biblio-

teca al Califòrnia. La condició és tenir aca-
bades les obres durant el mes de setembre 
de l’any 2025 o perdrem aquesta quantitat 
desorbitada de diners públics, que hauran 
de pagar tots els suriencs i surienques.
Som escèptics davant les posicions que 
puguin adoptar ERC i JxS. Les faltes de 
respecte que mostren cap al govern, i els 
articles plens de falsedats i atacs cap a l’al-
caldia i regidories publicats en mitjans lo-
cals i comarcals, no fan presagiar un canvi 
de tarannà envers nosaltres. És una llàsti-
ma que vulguin acabar així la legislatura.
Us desitgem de tot cor que aquest 2023 us 
porti molta salut i encerts a tothom!

GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Responsabilitat
Quan unes idees es plasmen en un 
programa i en una campanya elec-
toral, la voluntat d’un partit polí-
tic responsable és fer-les efectives. 
Hem aconseguit realitzar una part 
molt substancial del que nosaltres 
proposàvem.
Hi han idees més o menys ambici-
oses, encoratjadores i il·lusionants; 
des del GIIS sempre treballem per 
que totes es facin realitat. Però si 
una per a nosaltres té especial re-
llevància, és la construcció d’un 
equipament cultural al solar del Ca-

lifòrnia (planta rectangular, grans 
espais diàfans, tres façanes amb 
llum natural, possibilitat d’ampliar 
segons les necessitats, zona de pàr-
quing...). 
Durant tota la legislatura hem llui-
tat perquè Súria tingui l’equipa-
ment cultural que es mereix. Ara la 
Generalitat finalment ha concedit 
una subvenció superior al milió 
d’euros per la seva realització. És la 
subvenció més gran que s’ha acon-
seguit a Súria per un projecte en 
concret. Cal destacar que la subven-

ció està condicionada al compromís 
que la construcció s’hagi completat 
el setembre de 2025 i en el solar del 
Califòrnia. 
El projecte ja existeix, el finança-
ment també. És la seva aprovació 
l’últim gran escull. Esperem que 
la responsabilitat de tots els grups 
polítics municipals sigui guiada pel 
seny, i no per interessos electorals 
inconfessables que provoquin la 
pèrdua de més d’1.000.000€ per Sú-
ria.    

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Propaganda electoral
S’encara el final de legislatura amb 
l’aprovació dels pressupostos on vam 
proposar que s’inclogués una partida 
per la dinamització del comerç i de la 
Unió de Botiguers, que es desenvolupi 
el projecte per cobrir el tram final del 
canal a l’accés dels horts i el polígon, 
més despesa en jardineria i neteja de la 
via pública i uns pressupostos més par-
ticipatius, un dels reclams que hem fet 
des de l’inici de la legislatura. 
A l’última publicació de la Torre es 
presentava l’avantprojecte de la Biblio-
teca. Volem explicar que encara no està 
aprovat el projecte executiu de la Bibli-

oteca ni del SAIAR i que sense l’apro-
vació del ple no es pot tirar endavant 
la licitació de les obres. Un equipament 
que ha de ser funcional i adaptat a la 
realitat surienca i és per això que és ne-
cessari tenir el màxim consens per part 
de tota la ciutadania, cosa que de mo-
ment l’equip de govern no ha aconse-
guit. S’ha tirat pel dret amb els dos pro-
jectes, sabent que no tenia la majoria ni 
política ni social per executar-los. Des 
de l’oposició seguim reclamant tota la 
informació, d’aquest i altres temes, que 
fa temps que sol·licitem i que no en re-
bem resposta.

El ple del mes de desembre va tornar a 
acabar amb faltes de respecte per part 
de l’alcalde cap a tots els regidors a 
l’oposició. Al torn de preguntes del pú-
blic, quan ja no es retransmet per Ràdio 
Súria, se’ns va acusar de mentiders, de-
magogs, bloquejadors i ganduls. No és 
la primera vegada que passa, però els 
últims mesos hi havia una bona rela-
ció entre tots els regidors i ara, un altre 
cop, la crispació governa el plenari. Es-
perem una disculpa i un canvi d’actitud 
per poder començar bé l’any i encarar 
la recta final de la legislatura.

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

Responsabilitat, transparència, respecte

A sis mesos de canvi de govern... o no

La responsabilitat dels grups munici-
pals que estem a l’oposició és la d’ana-
litzar, estudiar, prendre postura en 
tots els assumptes, però no solament 
això, també tenim la responsabilitat 
de fer propostes en forma de moci-
ons, de portar al Ple les demandes de 
les veïnes i els veïns i, el que també és 
molt important: controlar i fiscalitzar a 
l’equip de govern.
La responsabilitat de l’equip de govern 
és la de governar, impulsar polítiques 
municipals i liderar la transformació i 
millora de Súria buscant el màxim con-
sens possible.

La responsabilitat d’uns i altres es tro-
ba en el Ple municipal que ha de servir 
per debatre les diverses propostes que 
s’hi presenten. Debatre vol dir “discu-
tir” amb arguments i per a tenir-ne, 
els grups de l’oposició necessiten de 
la màxima transparència de l’equip 
de govern i això es tradueix en facili-
tar tota la informació possible sobre els 
temes tractats, sobretot, quan aquesta 
informació és sol·licitada per escrit. 
Debatre vol dir “discutir” amb respec-
te per les diverses opinions, tolerar-les 
i acceptar-les o no, però sempre de ma-
nera argumentada evitant les acusaci-

ons i les desqualificacions personals 
(cosa que no va passar en el darrer Ple).
De vegades ens deixem endur pels ner-
vis i la crispació, per l’ego que tots por-
tem a dins, però aquest no és el camí. 
Entre tots hem de ser capaços de tenir 
ben present perquè estem a l’Ajunta-
ment: per treballar per al poble, per 
al bé comú i per aconseguir-ho no tan 
sols hem de ser responsables, transpa-
rents i respectuosos, sinó que també 
hem de fugir de personalismes i par-
tidismes per centrar-nos en l’objectiu 
comú: Súria.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS

Hem acabat l’any 2022, un any en què la tasca a 
l’ajuntament ha esdevingut com un gran tsunami, 
alguns mesos tots ben avinguts i altres en canvi 
amb faltes de respecte en plens per part de perso-
nes que haurien de tenir un paper més institucional 
cap a tots els regidors de l’oposició, (diríem que no 
se n’ha salvat ni un).
També val a dir, que encara que en alguns temes hi 
hagi discrepàncies, en altres hem tingut bona en-
tesa, i hem donat suport en temes que s’han pogut 
executar.
Tots els regidors, ja sigui del govern com els de 
l’oposició tenen un eix en comú, el poble, i a ve-
gades això no hi és, ja sabem que a dia d’avui el 
gran enfrontament entre les parts és la Biblioteca, i 
Saiar, dos grans equipaments, que segons el govern 
actual es poden construir en 2 - 3 anys i que el poble 
de Súria no se’n ressentirà econòmicament en els 
propers anys.
Dos equipaments, que un, a dia d’avui, el Saiar, 

que l’actual equip de govern ha dissenyat de forma 
desproporcionada i amb una elevada despesa, i un 
altre que sí que és necessari, la Biblioteca, però que 
no deixen que el poble determini quin és el lloc més 
adient.
Al mes de juliol passat, l’equip de govern ens va 
convocar a una reunió per parlar de la Biblioteca, 
ens la va anul·lar i a dia d’avui no ens l’han tornat a 
convocar, estem a l’espera...
Senyors del govern, costa tant ser democràtics, fer 
una consulta popular i que guanyi el millor lloc per 
ubicar la biblioteca? Creiem que no, i els suriencs i 
surienques estarien molt contents.
Per altra banda comencem l’any 2023, el comencem 
sortint a diaris, Tv i xarxes socials, i amb problemes 
greus dins de l’Ajuntament, amaguem informació 
al poble de Súria, no informem en el moment, hem 
d’esperar a que se’n faci ressò per haver d’emetre 
un comunicat, és una ocultació inacceptable d’un 
govern democràtic.

La transparència de la democràcia on es? Volem ser 
transparents però no ho fem, no cal dir, a 5 mesos 
de les properes eleccions, tots volem persuadir el 
poble, dient el que farem , com ho farem i ens ve-
nem, sent els millors. Però aquests quatre anys, hi 
ha hagut diferents aspectes del poble que han dei-
xat molt de desitjar, com per exemple el tema de les 
escombraries, us ho hem dit moltes vegades, Súria 
no fa goig. Un altre tema, és el tema de les caques 
de gos, no fem campanya, la gent no fa els deures. 
Hem de ser conscients que si volem un poble net, la 
gent s’ha d’educar i es fa a base de repetir el bé de 
les coses, i això vol dir, conscienciar al poble, fent 
campanyes, i treballant molt.
Des de Junts us volem desitjar un molt bon any 
2023, desitgem que a banda les discrepàncies po-
lítiques que hi hagi, es puguin continuar fent coses 
pel poble, ja que tal i com ja hem comentat abans, 
l’eix comú per a tots és el nostre poble, Súria.

GRUP MUNICIPAL DE JxS

Panem et circenses
Literalment, pa i jocs de circ. És una 
locució llatina pejorativa que des-
criu la pràctica d’un govern que, per 
mantenir tranquil·la la població o 
per ocultar fets controvertits, prove-
eix les masses d’aliments i entreteni-
ments de baixa qualitat.
És el que està passant a Súria: no 
tenim un altre tema de debat que la 
construcció d’un centre de dia i una 
biblioteca i la seva ubicació. Potser 
no tenim aturats laborals? Voreres 
arreglades i els carrers nets? Con-

sensuat el model de gestió de l’ai-
gua, residus i energia? Oportunitats 
laborals i educatives? Millor donar 
almoïnes que intentar crear un teixit 
econòmic i social on tothom hi tin-
gui cabuda? Etc.
Al nostre ajuntament, plens, comissi-
ons i reunions s’han convertit en un 
camp de batalla. Trist. Sembla que 
només hi hagi intenció d’enfonsar 
l’adversari polític. Els representants 
del poble tenim el DRET d’expressar 
la nostra opinió. Però tenim l’OBLI-

GACIÓ de fer-ho amb respecte i 
educació. Dubto si ho estem acon-
seguint. És un punt que els votants 
hauran de prendre en consideració i 
que caldrà millorar en el futur.
Aquest any serà un any de canvis, 
on els polítics hauran de definir les 
seves propostes i expressar-les amb 
claredat, i on els ciutadans hem de 
fer l’esforç per entendre-les i triar les 
menys dolentes. Convido tothom a 
fer-ho amb seny, educació i respecte.

REGIDOR NO ADSCRIT
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