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El Pla Local de Joventut, un 
instrument de present i futur
Nou disseny de polítiques transversals de participació per als joves
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER A UN COL·LECTIU DIVERS I DINÀMIC 
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L’Ajuntament ha iniciat els treballs
d’elaboració del nou Pla Local de 
Joventut, que fixarà els principals 
objectius de les actuacions munici-
pals adreçades als joves de la vila en 
els propers anys a través d’un pro-
cés participatiu.  
Des d’aquest mes de desembre s’es-
tà duent a terme la primera fase de 
diagnosi per fer una anàlisi acura-
da de la realitat local i definir-ne les 
principals necessitats. Aquesta fase 
inicial contempla la recollida de da-
des i opinions dels joves, les entitats 
locals, els responsables polítics i els 
tècnics municipals. S’han progra-
mat entrevistes, taules de participa-
ció, enquestes i grups de discussió. 
Posteriorment hi haurà una fase de 
disseny de propostes d’actuació.
La coordinació dels treballs d’elabo-
ració del Pla és a càrrec de l’àrea de
Joventut de l’Ajuntament, amb el 
suport de la direcció general de Jo-
ventut de la Generalitat i la Dipu-
tació de Barcelona. El procés parti-
cipatiu també rep l’assessorament 
de l’empresa especialitzada Itínere 
Serveis Educatius.
Les propostes que es preveu inclou-
re en el nou Pla Local de Joventut 
pretenen anar més enllà de les po-
lítiques d’oci i lleure,  abordant al-

tres temes tranversals que també 
generen necessitats i inquietuds en 
els joves: equipaments públics, cul-
tura, ocupació, salut, habitatge, par-
ticipació, formació, cohesió social o 
mobilitat, entre d’altres.
A partir d’aquesta diagnosi, es defi-
niran les actuacions a desenvolupar
en els propers anys, a partir d’un 
treball transversal de les àrees mu-
nicipals i de la col·laboració amb 
entitats i col·lectius juvenils. En la 
seva darrera fase, el Pla haurà de ser 
aprovat pel ple municipal abans de 
la seva presentació pública, que es 
faria al llarg de l’any 2015.
L’esmentat procés participatiu 
s’adreça a joves de 13 a 35 anys. En 
tractar-se d’una franja d’edat molt 
àmplia, es tindran en compte les 
diferents necessitats i interessos 
que es van plantejant en cadascu-
na de les seves etapes. L’elaboració 
d’aquest document bàsic per a les 
polítiques de joventut de l’Ajun-
tament forma part de les accions 
incloses en el Pla de Desenvolupa-
ment Local Suriacció.

El seu contingut també estarà direc-
tament vinculat al Pla Comarcal de 
Joventut del Bages i el Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya (2010-
2020), en el que es coneix com a 
Projecte Territori i que ha de servir 
com a full de ruta per a actuacions 
de joventut dels propers anys a Sú-
ria, amb el suport dels propis joves i 
consensuat amb el conjunt d’agents 
socials, tècnics i polítics.

Una activitat creixent. En els 
darrers anys s’han incrementat els 
serveis i les accions de l’àrea de Jo-
ventut, adreçades als joves o a les 
seves famílies. És el resultat del pla 
d’actuació que es va iniciar l’any 
2010 per redefinir la situació de la 
joventut de la vila, establint millo-
res en els canals de comunicació de 
la regidoria amb la resta d’àrees i 
equipaments de l’Ajuntament. 
Durant aquest període s’ha fet un 
treball de revisió i anàlisi de serveis 
i equipaments com el Casal de Joves 
i el Punt d’Informació Juvenil (PIJ). 
També s’han desenvolupat progra-

Les polítiques de 
joventut són una eina 
bàsica per impulsar 
millores en les 
condicions de vida del 
jovent, i alhora una acció 
estragègica bàsica per 
al present i el futur

L’Ajuntament impulsa l’elaboració d’un nou 
Pla Local de Joventut per als anys 2015-18

Interior de l’oficina del Punt d’Informació Juvenil, ubicada al Casal de Joves
El servei ofereix informació i assessorament personalitzat, gratuït i confidencial
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A punt d’iniciar l’any nou, m’agrada de do-
nar-vos  un missatge d’optimisme realista.
La perspectiva de creixement de la principal 
empresa local és un actiu que segueix mar-
cant signes positius per a Súria. Però la gestió 
quotidiana del govern municipal, com podeu 
comprovar en aquest butlletí, també té signes 
favorables: mantenint i reforçant els serveis 
adreçats a les persones –amb especial atenció 
als sectors amb dificultats- disposem ja del 
pressupost per a 2015, hem reprès nous  passos 
per a reurbanitzar la illa interior de Sant Jaume 

i ben aviat s’emprendran les obres del cèntric 
carrer de Sant Antoni M. Claret. En planifica-
ció a mig termini, tenim ja damunt la taula el 
Pla de Desenvolupament Local Suriacció, amb 
l’horitzó del 2024, i encetem un nou projecte 
participatiu per a dissenyar les polítiques més 
necessàries i millors per a un sector vital de la 
població d’avui i de demà: els nostres joves. 
Desitjo que totes aquestes fites siguin un bon 
auguri per a un 2015 millor per a tothom.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Camí cap al 2015

EDITORIAL

El PIDCES ofereix 
informació i serveis 
en col·laboració amb 
l’institut Mig-Món
La principal activitat de l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament és 
el Programa d’Informació i Di-
namització (PIDCES) a l’institut 
Mig-Món, una iniciativa que té 
el suport de l’Oficina del Pla 
Jove de la Diputació. Es basa 
en un servei de descentralitza-
ció del PIJ que cada divendres 
ofereix un punt d’informació 
al propi institut, a més d’una 
cartellera de novetats, catàleg 
de tallers, activitats que donen 
suport al pla d’acció de tuto-
ries del centre i iniciatives de 
suport al consell de delegats i 
delegades i l’AMPA. En aquest 
curs es preveu fer una trentena 
d’activitats informatives en te-
mes com convivència, xarxes 
socials, drogues,  recursos per a 
universitaris, treball i memòria 
històrica, entre d’altres.

Xerrada del Programa Municipal de Suport per a les famílies d’adolescents
L’àrea de Joventut de l’Ajuntament manté una col·laboració estreta amb l’institut Mig-Món

mes nous com el PIDCES a l’insti-
tut Mig-Món, el Programa Munici-
pal de Suport per a les famílies de 
nois i noies adolescents, la Setma-
na Jove, els cursos d’accés a graus 
mitjans i superiors de FP a l’Escola  
Municipal de Formació d’Adults, o 
el programa Joves per l’Ocupació 
del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC). Se’n destaca un treball 
d’estreta col·laboració amb l’institut 
Mig-Món i un nou model de treball 
transversal amb les diverses àrees 

de l’administració municipal.
Els principals nuclis d’aquesta acti-
vitat informativa i de dinamització
són el propi institut i el Casal de 
Joves. L’any passat va ser inaugura-
da al Casal de Joves la nova oficina 
jove del PIJ, que ofereix informació i 
assessorament personalitzat, gratuït 
i confidencial sobre temes d’interès 
per a adolescents i joves de 13 a 35 
anys. El seu horari d’obertura és el 
següent: dijous, de 17 a 20 h, i dis-
sabte, d’11 a 14 h.
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L’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) ha dictaminat que la forma 
ortogràfica ‘Migmón’ és la més 
adient per anomenar la coneguda 
falla que és un dels principals sím-
bols de la vila. L’informe de l’IEC 
va ser sol·licitat per l’Ajuntament, 
davant les diferents varietats orto-
gràfiques d’aquest topònim.

L’IEC recomana escriure 
‘Migmón’ com a forma 
més adient del topònim

PRESERVAR LES ARRELS PER PROJECTAR-SE CAP AL FUTUR

Súria va ser el punt de partida 
d’una visita de responsables polí-
tics i tècnics del Bages a diferents 
punts d’interès del Geoparc de la 
Catalunya Central, en la qual van 
participar prop d’una vintena de 
persones. 
L’alcalde Josep Maria Canudas i 
el conseller comarcal de Turisme, 
Joan Vinyes, van donar la benvin-
guda als participants a Cal Ba-
laguer del Porxo. També s’hi va 
fer una breu xerrada sobre l’estat 
actual i les potencialitats del Ge-
oparc.
Els participants es van desplaçar 
fins a la falla de Migmón amb el 
director científic del Geoparc, Fer-
ran Climent. L’Ajuntament de Sú-
ria és membre fundador del Geo-
parc, que forma part de la Xarxa 
Europea de Geoparcs i té el reco-
neixement de la Unesco.

L’acte de signatura va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila
L’ACM i l’AMI van promoure la iniciativa per al conjunt de càrrecs electes catalans

Suport a la denúncia dels electes 
de Catalunya contra l’Estat espanyol

Imatge de la visita a la falla de Migmón

Visita a Súria i més llocs 
destacats del Geoparc 
de la Catalunya Central 

L’alcalde Josep Maria Canudas i 
altres vuit regidors i regidores han 
signat la denúncia dels càrrecs elec-
tes catalans contra l’Estat espanyol 
per haver vulnerat “el dret del po-
ble català a decidir el seu futur po-
lític”. L’acte de signatura va tenir 
lloc poc abans de la celebració del 
procés participatiu del 9-N. Poste-
riorment s’hi van afegir altres regi-
dors, fins arribar als vuit esmentats.
La iniciativa va ser promoguda per 
l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) en el 
conjunt de Catalunya. A Súria, la 

denúncia va ser signada per repre-
sentants dels grups municipals de 
CiU, aiS, ERC i GIIS.

Resultats del 9-N. El procés 
participatiu va registrar a Súria 
una participació de 2.375 persones. 
L’opció més votada va ser el Sí-Sí 
per Catalunya com a Estat indepen-
dent (79,4%), per davant del Sí-No 
per Catalunya com a Estat no inde-
pendent (10,2%), el No contrari a 
Catalunya com a Estat (4,8%) i el Sí-
Blanc (1,5%). També es van recollir 
unes 1.500 signatures de suport a la 
denúncia contra l’Estat espanyol.

El jutjat dóna la raó a l’Ajuntament de Súria en 
una moció de suport a la sobirania fiscal catalana
El jutjat contenciós administra-
tiu número 5 de Barcelona no ha 
admès el recurs interposat per la 
subdelegació del Govern central a 
Barcelona contra l’Ajuntament per 
l’aprovació d’una moció de suport a 
la sobirania fiscal de Catalunya. 
La moció havia estat aprovada en 
un ple celebrat el juny de 2013, ar-
ran d’una iniciativa de l’AMI que 

instava els ajuntaments adherits a 
donar suport al desenvolupament 
de l’Agència Tributària Catalana. 
El jutjat argumenta que el contingut 
de la moció manifesta una “volun-
tat de fer” i “d’impuls d’acció de 
govern” que no constitueix un acte 
administratiu. El jutjat també ha 
imposat el pagament de les costes 
processals a la subdelegació.
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El Poble Vell viu una edició molt animada 
i participativa de la Fira Medieval d’Oficis 
La Fira Medieval d’Oficis s’ha retro-
bat amb l’ambient de participació i 
públic que ha estat característic des 
de les primeres edicions, després 
del mal temps de l’any passat. Mi-
lers de persones van visitar el Poble 
Vell els dies 15 i 16 de novembre en 
la 13a edició del certamen, que ha 
mantingut l’aposta per la qualitat, 
l’ambientació, la implicació de les 
entitats i un programa orientat al 
públic familiar.
Les novetats d’enguany, com la 
recreació d’un hospital medieval 
al Castell i les danses de bruixeria 
al Portal de Cardona, van obtenir 
una bona acceptació de públic. Al-
tres activitats ja consolidades, com 
l’espectacle ‘Salats!’, les exhibicions 
d’aus rapinyaires i la Baixada de 
Torxes, també van registrar una ele-
vada participació.

La inauguració de la Fira va ser 
presidida pel conseller d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat, Felip 
Puig, l’alcalde Josep Maria Canudas 
i el regidor de Desenvolupament 
Local, Miquel Caelles. El conseller 
va elogiar l’exemple de col·laboració 
entre institucions, entitats i societat 
civil que fa possible el certamen 

surienc. Segons Felip Puig, les fi-
res han de ser actualment un punt 
d’”intercanvi de sensacions” amb 
elements tradicionals i innovadors.
Per la seva banda, l’alcalde de Sú-
ria va destacar que la Fira Medie-
val d’Oficis “ens ajuda a creure en 
nosaltres mateixos”. El regidor de 
Desenvolupament Local també va 
fer un reconeixement a tots les per-
sones que aconsegueixen “mante-
nir-la ben viva”.

La Fira, a Instagram. Una de les 
novetats d’aquesta edició ha estat la 
convocatòria d’un concurs fotogrà-
fic sobre la Fira Medieval d’Oficis 
a la coneguda xarxa social Insta-
gram. El jurat va atorgar el premi a 
una imatge de la filadora del carrer 
Major, que va ser enviada per Alba 
Riba, de Solsona.Foto guanyadora del concurs a Instagram

UN CERTAMEN HISTÒRIC QUE PROJECTA SÚRIA ARREU DE CATALUNYA

Els Berros de la Cort van tornar a ser un dels grups que van donar caliu als carrers i places del nucli antic surienc (dreta)
La Fira Medieval d’Oficis va ser inaugurada per Felip Puig, Josep Maria Canudas i Miquel Caelles. A sota, imatge de la ferreria
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GESTIÓ EN TEMPS DIFÍCILS PER A LES ADMINISTRACIONS LOCALS

El pressupost per a l’exercici de 2015 
s’aprova per majoria al ple municipal

El pressupost municipal de Súria 
per a l’any 2015 va ser aprovat per 
9 vots a favor (CiU, aiS, ERC i GIIS) 
i 2 abstencions (PSC) en el ple or-
dinari del novembre passat. El nou 
pressupost se situa en 6.294.371,04 
euros, amb un increment del 0,39% 
sobre el pressupost inicial de des-
peses de l’exercici anterior i un des-
cens del -1,02% sobre el pressupost 
inicial d’ingressos, també de l’exer-
cici anterior.
Els seus principals objectius són 
mantenir i assegurar la qualitat dels 
serveis bàsics, sobretot en les àrees 

d’Educació i Benestar Social; esti-
mular l’activitat econòmica per aju-
dar a la creació de llocs de treball, i 
conservar els carrers, barris, espais 
urbans, espais naturals i equipa-
ments en condicions adients.
Com en els anys anteriors, l’ela-
boració del pressupost municipal 
s’ha vist molt condicionada pel di-
fícil entorn econòmic i financer, les 
restriccions imposades per l’actual 
marc normatiu estatal i la reducció 
de les transferències de la Generali-
tat per a programes socials, educa-
tius i d’inversió.

Uns 640 atletes de tota la comar-
ca van participar el passat 26 
d’octubre en el Cros Escolar de 
Súria, que va tenir lloc en un cir-
cuit habilitat al Rieral del Tordell. 
Aquesta nova edició del Cros va 
ser organitzada per l’àrea d’Es-
ports de l’Ajuntament i el Consell 
Esportiu del Bages, amb la col-
laboració de les escoles Francesc 
Macià, Mare de Déu de Montser-
rat i Fedac-Súria.

Uns 640 atletes de tota 
la comarca participen en 
el Cros Escolar de SúriaEls impostos i taxes municipals es mantenen 

sense increment per segon any consecutiu
El ple municipal va aprovar l’oc-
tubre passat per majoria la conge-
lació de tots els impostos i taxes 
municipals per a l’any 2015, a ex-
cepció de la taxa sobre retirada de 
vehicles.
La modificació de la taxa sobre 
retirada de vehicles és una con-
seqüència de la necessitat d’adap-
tar-ne els preus als nous reque-

riments de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener com 
a entitat prestadora del servei.
Aquest és el segon any consecutiu 
que els impostos i taxa municipals 
es mantenen sense increment. La 
congelació inclou l’impost sobre 
béns immobles (IBI), l’impost de 
matriculació de vehicles i la taxa 
d’escombraries.

El segon espai lúdic i de salut de 
Súria ha estat inaugurat al barri 
de Salipota amb aparells per fer 
exercicis moderats. El nou espai 
és ubicat al tram final del carrer 
Pompeu Fabra. La seva instal-
lació ha estat una iniciativa de 
l’Ajuntament i de la Diputació. 
Al llarg del novembre, s’hi han fet 
sessions amb tècniques especialit-
zades de l’àrea de Benestar Social 
de l’Ajuntament i de la Diputació. 
En l’acte inaugural, l’alcalde Josep 
Maria Canudas va explicar que 
la  voluntat de l’Ajuntament és 
instal·lar equipaments similars en 
altres barris quan sigui possible. 
El primer espai lúdic i de salut de 
Súria va ser inaugurat fa quatre 
anys al barri de Joncarets.

El nou espai lúdic i de salut a Salipota

El segon espai lúdic i de 
salut de Súria s’inaugura 
al barri de Salipota
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Taula rodona i intervenció de l’alcalde Josep Maria Canudas en la presentació del document final de Suriacció (a dalt)
A sota, el regidor Miquel Caelles parla al costat de Xesco Espar i Víctor López, visita a Iberpotash-ICL i Santi Sanz presenta Jaume Barberà

El document final de Suriacció proposa una 
vuitantena d’accions per al progrés de la vila
El document final del Pla de Desen-
volupament Local Suriacció va ser 
presentat públicament el passat 30 
d’octubre al Casal de Joves amb una 
vuitantena d’accions per avançar en 
el creixement econòmic i social de la 
vila en el període 2014-24. 
Aquestes accions han estat elabo-
rades a partir d’un treball  que s’ha 
portat a terme al llarg d’un any amb 
la participació de més de 150 perso-
nes de la vila. El document es pot 
conultar i descarregar al web de Su-
riacció (www.suriaccio.cat).
Suriacció és una iniciativa impul-
sada per l’Ajuntament, amb la col-
laboració de la Diputació de Barce-
lona, el treball tècnic de la fundació 
Cedricat (Solsona) i el suport de tots 
els grups polítics de la corporació 
municipal. En l’acte de presentació 

es va remarcar que el document 
haurà de ser desenvolupat i tam-
bé actualitzat amb la col·laboració 
de les institucions, les entitats, els 
agents privats i la societat civil.
Al llarg de les seves 136 pàgines, el 
document ofereix una síntesi de les 
accions proposades, agrupades en 
cinc línies estratègiques: territori, 
patrimoni i cultura, capital humà, 
activitat econòmica, persones i es-
pais de relació, i Ajuntament.
L’alcalde Josep Maria Canudas va 
explicar que el contingut del pla “es 
traslladarà a les taules de l’Ajunta-
ment i del govern municipal, tant 
de l’actual com dels que vindran” 
per desenvolupar-lo “amb la im-
plicació de veïns, empreses i teixit 
associatiu”.
Per la seva banda, el regidor de 

Desenvolupament Local, Miquel 
Caelles, va manifestar que un dels 
principals objectius de Suriacció ha 
estat “la voluntat de sumar”, i va 
demanar que la participació regis-
trada fins ara es mantingui per por-
tar a terme les accions proposades. 
L’acte de presentació va incloure 
una taula rodona amb persones del 
món empresarial, associatiu i pro-
fessional de la vila.
Dins dels actes previs a la presenta-
ció del document final, es va portar 
a terme una visita a les instal·lacions 
d’Iberpotash-ICL i xerrades amb el 
periodista Jaume Barberà i amb el 
‘coach’ i exentrenador d’handbol 
del FC Barcelona, Xesco Espar. Els 
dos conferenciants van ser presen-
tats pels suriencs Santi Sanz i Víctor 
López, respectivament.

Foto central de la segona fila: Iberpotash-ICL
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