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Canvis al cor viari
de Súria

El Casino, zona d’esbarjo
per a tota la família (pàg. 5)

Recreació gràfica de com es transformarà el nus del pont de Salipota. Les
illetes i passos actuals es convertiran en un espai de rotonda que millorarà
la circulació amb més fluïdesa i seguretat per a vianants i vehicles. També es
renovarà el paviment de la carretera i l'estació d'autobusos i s'eixamplarà
una vorera del pont. Les obres començaran després de l'estiu (pàgs. 2 i 3)
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La vitalitat de Súria és cada dia més important. La

presència i el ressò de les coses de Súria als mitjans de

comunicació augmenta i, en moltes ocasions, per temes sig-

nificadament positius. Aquest fet és només un símptoma del

creixement que com a comunitat estem tenint a nivell d'aug-

ment i consolidació de serveis, de qualitat de vida i d'oferta

ciutadana.

Aquestes millores, però, necessiten la implicació de tots,

administració i ciutadans. Tal com ho hem fet, per exemple,

en la recollida selectiva de matèria orgànica, per la qual em

cal felicitar els suriencs i les surienques pels bons resultats

que estem obtenint i que, segur, encara podem millorar. 

En les setmanes que estem vivint, m'agradaria que

aquest esperit de diàleg, de contrast d'interessos i d'entesa en

objectius comuns, anés guanyant terreny en les preses de

posició que s'estan produint a les dues principals empreses

de Súria, de les quals depenen molts llocs de treball i l'esta-

bilitat econòmica d'una part de la població. L'Ajuntament,

des de la seva representativitat, està també treballant per a

mantenir i millorar aquesta vitalitat ciutadana en aquest

camp.

Les informacions d'aquesta edició del butlletí municipal

són una mostra més d'algunes de les feines que, en un objec-

tiu de progrés i de vitalitat, s'impulsen des del govern muni-

cipal, que fa poques setmanes ha complert una dècada al

servei de Súria. 

ANTONI JULIÁN I RIBERA
Alcalde de Súria

Millorar el municipi es fa entre tots

EDITORIAL

La vorera del cantó riu avall del pont

de Salipota, que actualment fa 1

metre d'amplada s'eixamplarà fins a 3

metres. Entre vorera i carril de circu-

lació,  es fixarà una protecció per als

vianants en forma de tub longitudinal

Més seguretat i fluïdesa al
centre de Súria

Tota la carretera de Súria serà

zona d'una important trans-

formació en les obres que es

faran en els propers mesos.

Millorar la mobilitat i segure-

tat de vianants i vehicles és

l'objectiu principal d'aquesta

actuació, que modernitzarà

notablement el centre neuràl-

gic de la vila. Les obres aga-

faran  diferents sectors: el

pont de Salipota, la cruïlla de

la carretera amb el pont,

l'estació d'autobusos i tot el

tram de carretera des de la

cruïlla amb la carretera de

Balsareny fins a Cal Trist  

MILLOR MOBILITAT

L’actual cruïlla del pont de Salipota serà objecte de renovació
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MILLOR MOBILITAT

antiimpactes. Aquestes obres

suposaran el recreixement dels estreps

del pont i de la pila central, la

col·locació d’unes bigues d’acer i la

previsió de garantir tots els passos

dels serveis que travessen el pont

(col·lector d'aigües residuals, canona-

da de gas i línia telefònica), tot sense

reduir gens la llum de desguàs actual

del riu. Aquest part de l'obra forma

part del projecte anomenat “camí

escolar”, del qual ja s’han fet algunes

fases amb resultat molt satisfactori. 

Una rotonda reguladora del trànsit

La construcció d'una rotonda regularà

el trànsit dels vehicles del pont de

Salipota, la sortida de l'estació d'auto-

busos i la circulació del tram de car-

retera, en aquest indret carrer Salvador

Vancell. La rotonda servirà també per

limitar la velocitat dels vehicles que

circulen pel centre urbà, que suporta

les mitjanes de trànsit més importants

del nucli urbà. A més, farà possible la

circumval·lació ràpida a través de pas-

sos de vianants, cosa que actualment

no és possible de realitzar adequada-

ment. D'altra part, es vol resoldre un

problema existent des de la construcció

de l'estació: els pendents i el poc radi

de gir a la sortida dels autobusos,

provoquen que de tant en tant algun

vehicle s'hi quedi encallat.        

L'estació de busos, renovada

El pas dels anys i les noves necessitats,

fan que l'estació d'autobusos s'hagi de

renovar en profunditat, tant a l'interior

com a l'exterior. Aquestes obres han

estat dissenyades i les emprèn íntegra-

ment la direcció general de Ports i

Transports de la Generalitat. Tot el

ferm exterior de l'estació s'aixecarà per

a recol·locar adequadament les llam-

bordes, es reconstruirà el mur de la

façana nord, es renovarà la cli-

matització i la senyalització. Així

mateix, com a acció d'estalvi energètic,

es col·locaran plaques d'energia foto-

voltaica damunt les marquesines.   

Millores a la carretera

Tot el tram de la carretera, entre la cruï-

lla amb la carretera de Balsareny i el

barri de Cal Trist, serà objecte d'una re-

novació total de paviment. Es fressarà

una bona part de la calçada existent i es

farà una reposició acurada del ferm

asfàltic, que millorarà l'estat actual de

forma notable. A més a més, per a

garantir una millor seguretat en la prin-

cipal via de passeig natural de Súria, es

construiran tres passos elevats per a

vianants: als quatre cantons, entre el car-

rer Sant Josep i el carrer Santa Bàrbara,

un punt de connexió de vianants neuràl-

gic; al barri de Sant Jaume, i al barri de

Cal Trist. Finalment, l'actuació preveu

la nova senyalització horitzontal de tot

el tram de la travessera.

La vorera del Pont Nou s’eixamplarà tres metres i es renovarà l’estació d’autobusos. 

▼ La suma total de les obres que
es preveuen realitzar al pont i a
la travessera de la carretera,
pujaran a un milió d’euros, sub-
vencionats per: 

Generalitat (Transports,
Carreteres, i Pla d'Obres i
Serveis)
ONCE 
IMSERSO
Ajuntament de Súria

Les obres començaran passat
l'estiu i és previst que s'acabin a
principis del 2006. S'adoptaran
les mesures convenients per a
reduir al màxim les molèsties.

▼
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La Societat Municipal
d’Habitatge, en conveni amb la
Caixa de Catalunya, construirà
en els propers tres anys 30 pisos
de protecció oficial al barri de
Santa Maria. Una part seran en
règim de venda i l’altra, de
lloguer. També es realitzarà la
urbanització de tota la zona que
preveu l’enderroc dels actuals
garatges i la seva ubicació a la
planta baixa del nou edifici.
Paral·lelament, s’han posat a la
venda les tres parcel·les pendents
d’edificar on es construiran 28
habitatges unifamiliars, 6 dels
quals seran de protecció oficial.

Projecte de 58
habitatges nous a

Santa Maria 

MILLORS EQUIPAMENTS

Aquest mes de juliol s’ocuparan els darrers quatre nous blocs de Salipota, una
vegada la Generalitat hagi fet el lliurament de les claus als ocupants dels 80 pisos
que els formen.
Així s’entrarà en la recta final d’un llarg procés de reconstrucció d’aquest barri que
va resultar totalment afectat per l’al·luminosi fa més de deu anys. 
Posteriorment al trasllat, es podran enderrocar els antics habitatges i construir una
pista poliesportiva en aquella zona. També es  milloraran les connexions amb el
barri de Sant Jaume, a través de l’accés de la palanca.

Lliurament de claus dels 
darrers 80 pisos de Salipota

Per iniciativa municipal s’estan
executant les obres d’urba-
nització dels passatges Pompeu
Fabra, al barri de Salipota. En el
marc d’aquesta actuació, també
s’endreça la zona verda i es re-
nova el parc infantil. 
Les obres també consisteixen
en eixamplar la vorera exis-
tent i en aplicar criteris d’ac-
cessibilitat que facilitin la
millor mobilitat als vianants
en els carrers que hi ha en
aquesta zona.

Súria aposta per Sant
Jaume i Poble Vell

Súria ha demanat accedir a les
ajudes de la llei de barris aprova-
da pel Parlament de Catalunya.
L’Ajuntament vol rehabilitar els
habitatges dels barris de Sant
Jaume i el Poble Vell. Les línies
d’actuació de la llei esdevindrien
vitals per a dinamitzar aquests
barris de forma integral. Les
accions que es proposen entre el
2005 i 2009 suposarien una
inversió d’11,5 milions d’euros.

El nou centre de salut de Súria
s’instal·larà a l’illa de la
Serradora. L’Ajuntament ha
escollit aquesta zona com la mi-
llor per a la seva ubicació després
de valorar les diferents opcions.
Els propers mesos se signarà el
conveni amb el Servei Català de
la Salut, de la Generalitat, per a la
construcció del nou CAP que es
podria iniciar durant el 2006.

El nou CAP, a l’illa
de la Serradora

Urbanització
dels passatges
Pompeu Fabra 
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L'entorn del Casino s'ha conver-
tit en una atractiva zona d'oci,
després que l'Ajuntament hagi
habilitat diferents espais per als
infants i joves. Els escolars del
municipi han tingut l'oportunitat
de conèixer en primera persona
la nova realitat del Casino, que
va acollir el dijous 9 de juny la
festa de final de curs.
La voluntat municipal és que el
Casino sigui un dels principals
referents en el lleure familiar.
Per això també s'ha habilitat una
zona de descans que acompanya
els equipaments que s'hi han
col·locat: cistella de bàsquet,
camp de futbol 7, pista de

monopatins i parc infantil. 
Aquesta actuació, que ha tingut
un cost de 35.000 euros,  s'em-
marca en l'objectiu de la corpo-
ració municipal de renovar tots
els parcs infantils de Súria en el
decurs d'aquest mandat munici-
pal. Sobre aquest tema, tant el
regidor Pedro Albacete, com
l'alcalde Antoni Julián, en van
parlar en els parlaments de l'acte
inaugural del parc municipal.
Van recordar que havien com-
plert la promesa de fa un any de
recuperar aquest espai. 
En aquest complex lúdic, també
hi ha servei de bar-cafeteria, casal
de joves i dues pistes de tennis.

El Casino es converteix en una 
atractiva zona d’oci familiar

AL SERVEI DELS CIUTADANS

Bàsquet del parc municipal del Casino

El nou equipament acull un camp de fubol 7

Per als joves també hi ha una pista de monopatins

Els més petits poden gaudir al nou parc infantil

L’alcalde Antoni

Julián i el regidor
Pedro Albacete van
adreçar-se als assis-
tents a la festa

El Casino també
acull una àrea de
descans.
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SÚRIA, MÉS SOSTENIBLE

Les dades dels dos
primers mesos són molt
esperançadores: en aquest
període s'han recollit
74.555 kg d'orgànica, que
suposa un 38,4% de les
restes de menjar i vegetals
que produïm.
Es considera un bon
resultat quan es recull 150
grams per persona i dia. A
Súria, en aquests dos
mesos, hem aconseguit
recollir-ne 214 grams.
Això demostra la gran
sensibilització que els

suriencs tenim pel medi
ambient.
Són dades per felicitar-
nos tots plegats, però això
no seria possible sense el
treball de gran quantitat
de persones, col·lectius i
associacions que van par-
ticipar en la campanya de
sensibilització, fent-se
seva la problemàtica dels
residus. I en definitiva s'a-
consegueix gràcies a totes
les persones que recullen
separadament els residus,
perquè la recollida té èxit

gràcies a l'esforç de tots
els suriencs. 
La campanya per incenti-
var la recollida d'orgànica
ha fet augmentar també la
recollida selectiva que ja
es feia: la de vidre, la de
paper i la d'envasos. Així,
hem passat de recollir
l'any passat un 12% a un
32% aquest any.
Ara cal animar a qui encara
no recull separadament. Si
ho fem així podem acon-
seguir unes dades realment
espectaculars.

La recollida de l’orgànica
comença amb bon peu 

La Diputació de Barcelona

ha concedit un accèssit a

l’Ajuntament de Súria per la

campanya de sensibilització

sobre l’aigua que va portar a

terme l’any passat.  Entre les

activitats que es van realitzar

destaquen el calendari de la

Closca Neta i l’exposició

“Aigua a Súria”, que es va pre-

sentar amb la col·laboració del

Consell Assessor de la Gent

Gran del nostre municipi. 

Premi per a la
campanya

“L’aigua a Súria”

Recollida
gratuïta de
mobles vells

L’Ajuntament de Súria dis-

posa d’un servei de recollida de

mobles i objectes vells. Per

contactar-hi cal trucar a l’OMI

al 93 868 28 00 i els passaran a

buscar el primer o tercer

dimarts de cada mes. Els

mobles vells també es poden

portar a la deixalleria.

RECOLLIDA DE RESIDUS A SÚRIA (mesos d’abril i maig)
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SEGURETAT CIUTADANA

Des de fa sis anys, Carlos Roigé és

regidor de l’Ajuntament de Súria.

Actualment està al capdavant de

Seguretat, Sanitat i Solidaritat. A part

d’aquesta tasca, Roigé treballa habi-

tualment d’electricista. La informàtica

és la seva principal afició. 

- Aquesta ha estat una primavera

especialment seca. Els perill d'incendi

forestal és molt gran. Quines mesures

de prevenció s'han pres des de

l'Ajuntament?

- Per part de l‘Ajuntament, en coordi-

nació amb l’Agrupació Defensa

Forestal (ADF), s’han arranjat camins

forestals, es controlen basses, es porta

a terme una vigilància complemen-

tària amb informadors i sortides

esporàdiques del vehicle ADF en les

hores de més perill d'incendi. També

s’ha realitzat un ban municipal amb la

normativa de compliment en preven-

ció   d'incendis .

- Com és la coordinació entre els

agents implicats en la prevenció i

extinció?

- La Policia Local es coordina amb

l’ADF. Dins els Plans d’Actuació

Municipal, la policia assumeix i

desenvolupa diverses tasques de coor-

dinació i control durant un incendi

forestal. 

-Quins són els principals consells que

cal seguir en cas d'incendi forestal?

- Davant del primer indici d'incendi

forestal cal trucar al telèfon 112 i

desplaçar-se a un lloc segur. S’han de

seguir les recomanacions que donin

les autoritats municipals i no anar

directament al foc. En el cas de voler

col·laborar en les tasques d'extinció, la

coordinació es farà des de l’Ajunta-

ment. 

- Pel que fa a seguretat ciutadana,

quines són les seves principals pre-

ocupacions?

- Un dels factors que em preocupen és

l'alteració de la convivència ciutadana

i la seguretat del vilatans. La violència

de gènere i la prevenció i esclariment

dels fets delictius  que es puguin pro-

duir al municipi.

- A l'estiu els sorolls a la via pública es

converteixen en un problema de

primer ordre. Quines mesures es pre-

nen des de l'Ajuntament?

- Pel que fa als sorolls produïts per

vehicles, s’està fent una campanya

preventiva. Els produïts per les ter-

rasses dels bars i els veïnats, es

recullen i regulen en les ordenances de

l’Ajuntament de Súria.

Entrevista a Carlos Roigé, regidor de Seguretat, Sanitat i Solidaritat

Del dia 30 de maig al 4 de

juny es va convidar a tothom a

anar a escola a peu i el dissabte, 4

de juny, els infants van posar

multes per a sensibilitzar als con-

ductors que cal aparcar correcta-

ment.

Per altra banda, la Policia

Local ha fet unes xerrades d’edu-

cació viària als alumnes de

cinquè i sisè de primària del

municipi.

“A l’escola, hi vaig

a peu”
Des del maig s'han canviat

les òptiques de tots els semàfors

del municipi. El canvi de sis-

tema, bombetes incandescents

(de 70 W) pel nou sistema de

leds (8,5 W), fa que s'hagi gua-

nyat en seguretat i visibilitat. La

inversió és més elevada però

s'amortitza en poc temps grà-

cies a l’estalvi energètic,  ja que

el consum és 80% menor que el

de les òptiques tradicionals i

necessita menys manteniment.

Canvi de les òptiques dels semàfors

“Davant del primer indici d’incendi cal 

trucar al 112 i desplaçar-se a un lloc segur”
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SÚRIA, AMB LA CULTURA

Uns setanta artistes de
diferents modalitats són els
protagonistes de la Mostra
d'Art Jove del Bages que se
celebra del 4 de juny al 24
de juliol a Cal Balaguer del
Porxo, al Poble Vell de
Súria. Aquest certamen, que
organitza l'Ajuntament de
Súria i el Cercle Artístic de
Manresa, ja s'ha consolidat
com a punt de referència de
l'activitat artística de la
comarca.
Enguany, la mostra amplia
el seu caràcter multidisci-
plinari i acull no només
obres d'art visual i projectes
artístics, sinó que també
s'han programat actuacions
en directe. D'aquesta ma-
nera es vol aconseguir que
el certamen surti als carrers
del Poble Vell. 

La quarta mostra d'Art Jove del Bages
acull més artistes que mai

Les excavacions a l'església del Roser
posen al descobert restes ibèriques

Al llarg del 2004 i els primers mesos
del 2005, el Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació
de Barcelona ha portat a terme treballs
de recerca arqueològica i d'exploració
a l'església de la Mare de Déu del

Roser. S'han excavat parts de l'absis
romànic, el campanar, la nau central i
la capella del Santíssim. 
Aquestes excavacions, impulsades per
l'Ajuntament de Súria, han posat de
manifest que a l'indret ocupat avui pel
temple hi va haver un establiment
ibèric els segles II-I aC.  
D'altra banda, a l'interior de l'absis,
també s'han descobert pintures murals
a la volta i a les parets que daten del
començament de l'edat moderna. 
Després d'aquesta primera etapa de
treballs de recerca arqueològica,
l'Ajuntament de Súria té l'objectiu de
fer visitables les parts romàniques i de
més interès històric i patrimonial del
temple. 

Els alumnes de l'orquestra
de grau mitjà de l'Escola de
Música, exalumnes i professors
del centre van fer un intercanvi
amb l'escola Joaquin Maya de
Pamplona. Els suriencs van
estar a la capital de Navarra del
15 al 17 d'abril. A part de
conèixer la ciutat i intercanviar
experiències amb els joves
músics de Pamplona, van cele-
brar un concert conjunt. 

Intercanvi de
l’Escola de Música

Els infants fan
sentir la seva veu

El dia 30 d’abril, el Consell
dels Infants de Súria va partici-
par en una trobada de tots els
Consells de la província i van
elaborar un manifest  on feien
una petició de com voldrien el
seu poble o ciutat. Aquest ma-
nifest el van fer arribar a
l’Ajuntament en un ple extraor-
dinari el dia 27 de maig.

A tota pastilla
Prop de mil persones van

passar per l’exposició que va
estar a la plaça Sant Joan durant
tres setmanes d’abril. Joves,
pares i professionals van poder
informar-se dels riscos que
comporta el consum de drogues.

Colònies musicals
Del 12 al 17 de juliol,

l’Escola Municipal de Música
organitza unes colònies musi-
cals a Talamanca, a la casa La
Llar, que es troba situada al con-
junt històric medieval del poble.
Els nens tindran l’oportunitat de
conviure i de perfeccionar
alguns aspectes relacionats amb
l’activitat musical.



L A  TO R R E J u l i o l  2 0 0 59

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Prioritats municipals
Des del nostre grup municipal creiem

que l’Ajuntament de Súria té la necessi-
tat i el deure de continuar creixent amb
els serveis  i equipaments que fan millo-
rar la qualitat de vida dels convilatans i
que aquests han d'anar dirigits des dels
més petits als més grans. 

Per als més petits ens cal una remo-
delació total dels parcs infantils de tots
els barris adequant-los a les normes de
seguretat vigents perquè en puguem
gaudir amb seguretat. La primera
actuació  que vam definir com a prio-
ritària era la del parc del Casino, un espai
municipal en desús i desaprofitat i que
ara ja s'ha adequat a les necessitats actu-
als. També per als joves continuem apos-
tant pel Casal de joves on es realitzen
activitats lúdiques a més de disposar de
tota la informació necessària a la bi-
blioteca i a la xarxa.  Seguidament hem
de dir que des del primer dia estem tre-
ballant per les parelles i els joves que es

vulguin independitzar, estem fent possi-
ble que Súria disposi de més pisos de
protecció oficial que permetin aconseguir
un habitatge digne a un preu raonable i
d'aquesta manera donar oportunitats
perquè els nostres fills arrelin al poble. I
perquè es quedin al poble, hem de ser
capdavanters en serveis bàsics com la
salut, hem de millorar substancialment el
centre d'atenció primària,  i si és el millor
per a tots, construir-ne un de nou aprofi-
tant el nou edifici a construir de la plaça
de la Serradora, un lloc cèntric, accessi-
ble per a la gent gran i amb unes
infraestructures d'última generació per a
millorar l'atenció a  l'usuari. A més, Súria
necessita la creació d' un complex
esportiu de veritat, on tinguin cabuda les
noves piscines, pistes de bàsquet, d'hand-
bol, de futbol sala. El pavelló, vulguem o
no, se'ns queda petit, hem d'aprofitar els
terrenys del Camp de la Bota o el Pla del
Ros, i acondiciar-los per portar allà tots

els esportistes, suriencs i donar-los totes
les oportunitats, no hem de permetre que
se'n vagin a jugar o a entrenar fora de
Súria per manca de bones instal·lacions,
manca de seccions esportives o manca
d'espai. 

Tenim moltes més prioritats i que
pensem anar-les duent a terme, per a mi-
llorar Súria, perquè sigui un poble millor
per a les persones. Ja que com a partit
d'esquerres la nostra prioritat és que la
tasca de govern serveixi per fer que la
gent de Súria gaudeixi del seu poble i que
se l'estimi, i per fer-ho continuem convi-
dant tothom a dir les seves idees i pro-
jectes. El nostre objectiu és la satisfacció
de la majoria, i no el benefici d'una mino-
ria interessada en que continuï tot igual.

Finalment us volem desitjar una molt
bona Festa Major  i animar-vos a tots a
participar i gaudir  en les festes del nos-
tre poble!

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Avançant amb bon pas
Arribem a  mig camí d'aquesta legis-

latura i de 10 anys de  govern socialista del

PSC a Súria, dels quals sis s'han fet en

col·laboració  amb ERC. Aquesta és una

fita important que ha marcat decisivament

l'evolució positiva de la Súria d'aquests

últims anys i el seu creixement i progrés en

diferents camps.

El grup municipal socialista treballa per

a millorar i avançar complint els diferents

compromisos del nostre programa elec-

toral. Tot el treball es basa en trobar l'equi-

libri en dos pilars: afrontar els reptes del dia

a dia i planificar el futur.

I ho fem amb una bona gestió del pres-

supost per millorar la capacitat econòmica

de l'Ajuntament, cercant tot tipus d'ajudes...

De manera que Súria ha crescut en els

últims anys en serveis i pot mantenir també

la capacitat d'endeutament per a noves

inversions necessàries per al poble, dins el

marc d'un pla econòmico-financer que

s'està complint i que ens permet continuar

treballant garantint les actuacions futures.

En aquesta Torre podeu veure ja

algunes actuacions que són realitat i altres

que ho seran aviat, fruit del treball d'a-

quests dos anys:

Implantació de la recollida selectiva

d'orgànica amb un gran èxit.

Renovació del parc del Casino. 

Urbanització de nous carrers, ara als pas-

satges de Pompeu Fabra.

Millora de la mobilitat amb l'ampliació

del Pont de Salipota.

Renovació de l'estació d'autobusos,

creació d'una rotonda i millores a la car-

retera.

Realització d'estudis geotècnics a la zona

de les hortes i el Tortell.

Propera construcció del nou Centre de

Salut a Súria a la illa de la Serradora en

col·laboració amb ICS (Institut Català de

la Salut).

Propera construcció de nous habitatges de

protecció oficial al barri de la Colònia

Santa Maria. 

Gestions per a la promoció del sòl indus-

trial de la Pobla i Can Sivila, en uns

moments complexos a les grans empreses

de Súria.

I avancem amb bon pas amb capacitat

de diàleg i participació. Escoltant les

demandes fetes des dels diferents sectors

del nostre poble, conscients que, quan es

prenen decisions pensades en benefici de la

majoria dels nostres vilatans, s’han de

desestimar altres opcions.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC
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Casa de la Vila - Carrer d’Ernest Solvay, 13 - 08260 Súria - a/e: suria@diba.es

Informació i oficina general ................................................ 938 682 800
Fax oficina general ............................................................ 938 682 931

OOffiicciinnaa  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  OOMMII Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dimarts, dimecres i divendres, de 16 a 18.30 h

OOffiicciinnaa  ggeenneerraall Dilluns a divendres, 9 a 14 h
Dissabte, de 9 a 13 h, excepte juliol i agost

Policia Local ......................................................................... 938 696 400
Servei permanent les 24 hores del dia

Serveis d’Urbanisme ................................................................  938 682 938
Dilluns a divendres, 11 a 14 h
Dilluns, de 18 a 19 h

Serveis de promoció econòmica ...............................................  938 682 933
Dilluns a divendres, 8 a 15.30 h

Jutjat de Pau - Registre Civil.....................................................  938 682 932
Dilluns a divendres, 13 a 14.30 h

Ràdio Súria ...............................................................................  938 682 934
C/ Tarragona, 17, 1a planta
Escola Municipal de Música ....................................................... 938 682 937
C/ Tarragona, 17, 2a planta
Biblioteca Popular ....................................................................  938 695 244
C/ Tarragona, 15, planta baixa
Casal de Joves-Punt d’Informació Mig Món ............................. 938 682 091
Parc Municipal del Casino. C/Casino s/n
Llar d’infants Petit Estel ............................................................. 938 695 101
Ctra. Balsareny, 25-27
Deixalleria ................................................................................. 938 682 829
Km. 13, 1 ctra. C-1410, accés per estació Ferrocarrils

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Quan no es fan els deures
Quan es parla d'infraestructures

que, a curt o mig termini, són
necessàries per a Súria, l'espai que té
més pretendents és la plaça de Cal
Belga: uns hi construirien l'Ajunta-
ment, els altres la sala pol·livalent i
l'equip de govern "pisos" destinats a
obtenir calers per pagar els altres pro-
pietaris de l’illa i endreçar la zona.
No ens estranya que tothom hi vegi
diferents utilitats. És evident que hi
ha manca d'espais al centre del poble.

GIS sempre ha defensat una plaça
arbrada al mig del poble -la plaça de
Cal Belga- però aquesta proposta
comporta haver fet una sèrie de ges-
tions per a poder disposar d'altres ter-
renys necessaris per a ubicar-hi
noves infraestructures. Ja portem dos
anys i aquestes gestions continuen

ben encallades. No són capaços de
comprar ni d'obtenir res pel bé del
poble.

Ara, a la plaça de Cal Belga, l'e-
quip de govern parla de construir-hi
el nou Centre d'Atenció Primària
(Centre de Salut), però no un edifici
únic, sinó acompanyat de tot el lot:
als baixos Centre de Salut i
Cooperativa i 36 habitatges repartits
en tres plantes. 

GIS també pensa que el CAP s'ha
de construir en una zona cèntrica i ha
fet vàries propostes: ubicar-lo en l'es-
pai de la piscina, la qual té dèficits en
l'actual normativa i les bigues del
soterrani estan apuntalades. S'hauria
d'invertir 20 milions de pessetes o
120.000 euros i fer la piscina a la
futura nova zona esportiva (zona dels

Pins de la Mina, on també s'hauria
d'haver construït el nou pavelló),
ubicar-lo en el xalet de la Mina
davant el bar Capri o ubicar-lo en el
Califòrnia.

Realment és desesperant veure
com per culpa de no fer els deures, de
no planificar, de no imaginar-se com
hauria de ser el futur poble de Súria,
es pot acabar perdent la plaça de cal
Belga i grans infraestructures i
equipaments no podran fer-se o
acabaran ubicats allà on no els
tocaria.

Preveure, planificar, gestionar...
són paraules que no estan dins el
vocabulari de l'actual equip de go-
vern PSC-ERC. I així ens va!

GRUP MUNICIPAL DEL GIS
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Fidels en la tasca des de l’oposició
Benvolguts suriencs i surienques, ha

transcorregut ja mitja legislatura i el
GPS continua fidel a la tasca que li toca
fer des de l'oposició. Avui parlarem de
tres temes: economia, unitat d'actuació
n. 8 i la plaça de la Serradora. 

En el primer tema, a data d'avui no
entenem per a què serveix el pla de
sanejament financer si no es respecta el
seu contingut. El nostre criteri és que no
serveix de res apujar els impostos si
darrere no hi ha una política d'austeritat,
que controli les despeses d'una manera
clara i eficient. La solució no es pot tro-
bar en la renovació de crèdits o fer-ne
de nous, sinó en amortitzar els que
tenim sense haver d'estrènyer més les

butxaques dels ciutadans. La majoria de
les obres es porten a terme a través de
subvencions, però una part molt impor-
tant surt de les nostres butxaques i si no
controlem la situació acabarem per no
poder realitzar cap actuació més.

Un altre tema és la nefasta gestió de la
unitat d'actuació número 8, que lluny de
generar guanys ha generat deutes, que en
lloc de contribuir a abaratir el sòl edifica-
ble a Súria ha contribuït a encarir-lo. És
per això que nosaltres ens preguntem  per
a què ha servit la gestió de la Societat
Municipal d'Habitatge de Súria SL.
Segons un expert independent, aquests ter-
renys ben gestionats haurien produït uns
guanys de 600.000 euros aproximadament

(cent milions de  les antigues pessetes), i
en canvi gestionada per l’esmentada socie-
tat el resultat és que ara s'han vendre les
illes 3, 5, i 6 per pagar els deutes.

Tornem a parlar de la plaça de la
Serradora. El GPS té des de fa molt de
temps un projecte d'urbanització
d'aquest espai, el qual ha estat retocat
últimament per incorporar-hi el CAP.
Finalment s’hi poden fer encabir: 148
places de pàrquings, el CAP, la bi-
blioteca, un casal d'entitats, arxius
municipals i sala de reunions i exposi-
cions, i a més hi hauria una plaça por-
xada de 2.000 m2 per a usos diversos.  

GRUP MUNICIPAL DEL GPS

Ni tot és blanc, ni tot és negre
A Súria la nostra bandera és dels

colors blanc i negre, resultat de l'acord
de dos grups locals, els blancs i els
negres, que amb la rivalitat neta del
moment, varen fer pinya i en sortiren
activitats i grups com el C. E. Súria.

Dins de l'àmbit polític local estem
caient en l'error superat pels nostres
avantpassats. Ells van entendre que es
podien mantenir les idees (negre,
blanc) per a una finalitat comuna i la
representació més clara va ser posar els
dos colors sobre un mateix fons o
suport: la tela, base de la bandera.

Això no passa avui, amb els temes

importants no hi ha diàleg, guanya la
majoria  6+ ...  = 7; això no és bo per a
Súria.

Nosaltres hem donat suport, ens
hem abstingut i hem votat en contra en
temes que afectaven el nostre color,
però sempre hem volgut diàleg, i més
amb les coses importants, sense posar
condicions d'entrada. Hi ha temes que
ens han de fer meditar donada la gran
importància social pel poble.

Es poden debatre qüestions que són
del dia dia, on el color pot predominar,
però n'hi ha que repercutiran molt i
amb llarga durada en la vida del poble,

com el creixement urbanístic,
instal·lacions esportives, instal·lacions
d'esbarjo, biblioteca, casal cultural i ara
com a tema urgent, el centre d'assistèn-
cia primària. Creiem que en aquests
temes tant importants es requereix dià-
leg per aconseguir un consens. No val
el 6+... =7

Que tothom mantingui els colors
dins d'una mateixa bandera.

Des del grup CIU, bones vacances i
desig de projectes en tots els àmbits per
al poble de Súria.

GRUP MUNICIPAL DE CIU 
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