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Nou mandat amb importants 
reptes per a Súria i Catalunya
El desè mandat municipal s’inicia en moments decisius per al país
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UN MOMENT CLAU PER CONSOLIDAR EL PROGRÉS DE SÚRIA I DECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYA
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El desè mandat de la democràcia va 
començar a Súria el dissabte 13 de 
juny amb el ple de constitució del 
nou Ajuntament sorgit de les elec-
cions municipals celebrades el pas-
sat 24 de maig. La nova corporació 
municipal està formada per 6 repre-
sentants de CiU, 3 representants del 
GIIS, 2 representants del PSC-CP, 1 
representant d’ERC-AM i 1 repre-
sentant de l’aiS.
El nou equip de govern de l’Ajun-
tament de Súria està format pels 
regidors i regidores dels grups de 
CiU, ERC-AM i aiS, amb Josep Ma-
ria Canudas (CiU) com a alcalde en 
el seu segon mandat consecutiu. La 
composició de la nova corporació 
municipal en aquest desè mandat 

de la democràcia és la següent:
▶ Josep Maria Canudas i Costa 
(CiU). Alcalde i titular de l’àrea 
d’Urbanisme.
▶ Carme Besa i Braqué (CiU). 
Primera tinent d’alcalde i regidora 
de Benestar Social, Sanitat i 
Solidaritat.
▶ Ricard Reguant i Gallego (CiU). 
Segon tinent d’alcalde i regidor 
d’Ensenyament i Cultura.
▶ Jordi Sala i Santcliments (ERC-
AM). Tercer tinent d’alcalde i 
regidor de Promoció Econòmica.

▶ Joan Castellà i Giralt (CiU). 
Quart tinent d’alcalde i regidor de 
Via Pública i Seguretat Ciutadana.
▶ Aida Roca i Carreras (CiU). 
Regidora de Medi Ambient i 
Joventut.
▶ Valentí Sastre i Durin (CiU). 
Regidor d’Hisenda i Esports.
▶ Miquel Caelles i Campà (aiS). 
Regidor de Turisme i Participació.
▶ Pere Requena i Orozco (GIIS). 
Regidor.
▶ Maria Alba Santamaria i Fíguls 
(GIIS). Regidora.

Les eleccions municipals 
del passat 24 de maig 
van donar lloc a una 
corporació que manté 
Josep Maria Canudas 
com a alcalde i un equip 
de govern format per 
CiU, ERC-AM i aiS

El diàleg, el benestar social i la cultura seran 
tres eixos bàsics del nou mandat municipal

Foto de grup dels membres de la corporació sorgida dels comicis municipals
El ple de constitució del nou Ajuntament de Súria va tenir lloc el passat 13 de juny



3LA TORRE Setembre 2015

El diccionari ens descriu la paraula ‘repte’ 
com a un objectiu difícil que constitueix un es-
tímul i un desafiament per a qui se’l proposa. 
La cita ve al cas perquè travessem un moment 
important de reptes col·lectius.
Iniciem el mandat municipal 2015-19 amb te-
mes molt importants damunt la taula: el pla 
d’expansió de l’empresa minera local, el nou 
projecte d’equipament cultural de la bibliote-
ca, el debat i la planificació del futur ordena-
ment urbanístic de Súria i totes les accions que 
cal seguir desenvolupant per ajudar les per-

sones i famílies que passen dificultats econò-
miques i d’atur laboral. En l’àmbit de país, el 
repte que tenim davant és també d’alta trans-
cendència.
Per unes coses i altres, des de l’Ajuntament re-
novo el compromís de servei i d’obertura a la 
participació de tota la ciutadania, amb l’objec-
tiu d’aconseguir els reptes que se’ns presenten 
i assolir un esdevenidor millor per a tothom.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Comencem un període clau

EDITORIAL

Les darreres eleccions 
municipals van tenir a 
Súria una participació 
global del 62,18%
Les eleccions municipals del 
passat 24 de maig van tenir 
a Súria una participació del 
62,18%, un 3,63% per sota dels 
anteriors comicis municipals 
de 2011. En aquests quatre 
anys, el cens de Súria ha perdut 
129 electors, fins a situar-se en 
4.746 persones. En percentat-
ge, les seccions electorals que 
han retrocedit més en nombre 
d’electors han estat la cinque-
na (-5,03%), la segona (-3,79%) 
i la primera (-3,18%), tenint en 
compte que ara la segona secció 
també inclou l’antiga tercera. 
L’única secció que va registrar 
un increment petit d’electors ha 
estat la quarta (+0,13%). Altra 
dada destacable és el descens 
dels vots en blanc (-14) i nuls 
(-8) en relació amb les eleccions 
municipals de 2011. 

▶ Miquel Soliva i Palà (GIIS). 
Regidor.
▶ Antoni Julián i Ribera (PSC-CP). 
Regidor.
▶ Miquel Àngel Montañà i Merino 
(PSC-CP). Regidor.
L’alcalde i els quatre tinents 
d’alcalde també formen la Junta de 
Govern Local, òrgan col·legiat de 
caràcter resolutori.
En el discurs pronunciat després de 
prometre el càrrec, Canudas va afir-
mar que en aquest mandat es dona-
rà prioritat a les accions que afavo-
reixin el benestar de les persones, la 
reinserció laboral, el suport al teixit 
empresarial, l’enfortiment de les en-
titats, el desenvolupament del futur 
espai cultural de Cal Pau i la posada 
en marxa del Pla de Joventut.
L’alcalde també es va comprometre 
a mantenir un esperit de diàleg amb 
els altres grups polítics i el teixit 
associatiu i ciutadà, amb “la feina 
a peu de carrer, el contacte amb les 
persones i les entitats” com a “eixos 
bàsics per detectar les necessitats 
dels ciutadans de Súria”.

Com és preceptiu, en el primer ple 
celebrat després de la constitució de 
la nova corporació va ser aprovat 
per unanimitat el règim de sessions 
dels plens. Les sessions ordinàries 
tindran lloc el darrer dijous de cada 
mes, a excepció dels mesos de juliol 
i agost, en què no n’hi haurà. Quan 
el darrer dijous de mes sigui festiu, 
la celebració del ple serà traslladada 
al dijous de la setmana anterior. 
L’hora de celebració dels plens 
ordinaris serà a les 21.00 h.
També es va aprovar per unanimitat 
un dictamen sobre el règim de les 
retribucions, les indemnitzacions 
i les dietes dels membres de la 
corporació.

Programació especial de 
Ràdio Súria. Durant la campanya 
electoral, l’emissora municipal 
Ràdio Súria va emetre entrevistes 
amb tots els caps de lista i va 
organitzar el debat electoral amb 
els candidats. També va emetre un 
programa especial el mateix dia de 
les eleccions municipals.
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En aquest número de La Torre tro-
bareu el qüestionari d’una enquesta 
que es tindrà en compte per a l’ela-
boració del futur Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de 
Súria. El POUM és una eina norma-
tiva que determina les línies bàsi-
ques de creixement i desenvolupa-
ment urbanístic d’un municipi.
L’Ajuntament ha iniciat enguany 
els treballs tècnics d’elaboració del 
POUM de Súria amb l’objectiu que 
el document d’avanç sigui posat a 
exposició pública a començaments 
de l’any 2016 per tal que la ciutada-
nia hi pugui presentar aportacions 
i consideracions. Posteriorment, el 
ple municipal en farà l’aprovació 
inicial i s’obrirà un segon període 
d’exposició pública per a la presen-
tació de possibles al·legacions i la 
incorporació dels corresponents in-
formes sectorials. 
Després de resoldre les al·legacions 
presentades i de l’aprovació provi-
sional del document en ple munici-
pal, el POUM serà enviat a la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de 
la Generalitat a la Catalunya Cen-
tral per a l’aprovació definitiva.
En l’actual fase prèvia d’elaboració, 
l’objectiu de l’enquesta és recollir 
l’opinió del major nombre possible 
de persones de totes les edats sobre 
les principals necessitats de la vila 
en relació amb el model de munici-
pi, les activitats econòmiques, l’ha-
bitatge, els equipaments, el paisatge 
i l’entorn natural, i la mobilitat i la 
via pública, entre d’altres temes.

Les dades obtingudes en l’enquesta 
només seran tractades amb finalitat 
estadística.
El formulari de l’enquesta també 
es podrà demanar en format pa-
per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de la Casa de la Vila en ho-
rari d’atenció al públic. També serà 
accessible en format digital a través 
del web municipal (www.suria.cat). 
La data límit per respondre-la serà 
el proper 18 d’octubre. Les persones 
que optin pel format paper podran 
portar l’enquesta a l’OAC, un cop 
emplenada, en horari d’atenció al 
públic. 
A més de l’enquesta, també es po-
dran enviar comentaris i suggeri-
ments sobre el POUM a través del 
correu electrònic habilitat, amb 
l’adreça poum2015@suria.cat. El web 
municipal també disposarà d’un 

apartat especial sobre el POUM 
mentre es perllongui el procés 
d’elaboració. 
El POUM és un dels documents 
normatius més importants en l’àm-
bit de les administracions muni-
cipals. Súria disposa actualment 
d’unes Normes Subsidiàries de Pla-
nejament com a eina bàsica d’orde-
nació urbanística. Malgrat això, les 
darreres modificacions legislatives 
i l’evolució del municipi fan que si-
gui necessari un instrument norma-
tiu més actualitzat. 
En el marc de les accions 
informatives sobre el POUM, el 
passat 15 de setembre va tenir lloc 
a la Casa de la Vila un acte obert 
per presentar l’inici dels treballs 
d’elaboració i el procés participatiu, 
que tenen el suport de la Diputació 
de Barcelona.

xxxxxxx

Acte de presentació dels treballs inicials per a l’elaboració del POUM de Súria
Una enquesta recollirà les opinions de la ciutadania sobre el model de municipi

L’Ajuntament promou una enquesta ciutadana per a 
l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
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Participació destacada en els actes festius 
celebrats a Súria en els darrers mesos
Les festes celebrades en els darrers 
mesos a la vila han registrat una 
participació destacada. Aquest mes 
de setembre, el calendari festiu ha 
continuat amb l’Onze de Setembre.
Més de vuit-cents cantaires i dansai-
res van tornar a convertir les Cara-
melles d’enguany en les més grans 
de Catalunya, en una edició carac-
teritzada per l’animació i el bon 
temps. Les Caramelles van 
estrenar una nova imatge 
gràfica i un web, elements 
de promoció que es van 
afegir a l’elaboració d’un 
vídeo amb la col·laboració 
de totes les colles.
El bon temps també va 
acompanyar el desenvolu-
pament de la Festa Major. 
Alguns dels seus actes des-
tacats van ser el castell de 

focs d’artifici, la trobada castellera, 
la cercavila i el correfoc, que havia 
estat ajornat la Nit de Sant Joan. 
L’acte de proclamació dels nous re-
presentants del Pubillatge Surienc 
va tornar a la plaça de Sant Joan, 
després d’haver-se portat a terme al 
parc municipal Macary i Viader en 
l’edició de l’any passat.
Els nous representants del Pubi-

llatge Surienc són Natàlia Pérez i 
Guix (Pubilla), Francesc Auguets 
i Gubianes (Hereu) i Míriam Ba-
tanero i Casado (Dama d’Honor). 
En el transcurs de l’acte, el regidor 
d’Ensenyament i Cultura, Ricard 
Reguant i Gallego, va convidar tot-
hom a participar en un debat obert 
per “revifar” el Pubillatge i donar-li 
“un nou sentit, més enllà de la tra-

dició”.
Pel que fa a la Nit de Sant 
Joan, la pluja va obligar a 
celebrar l’acte de lectura del 
manifest i les tradicionals 
actuacions posteriors al 
pati interior de la Casa de 
la Vila. Com en els darrers 
anys, la Flama del Canigó 
va arribar a Súria portada 
des de Manresa per espor-
tistes de la vila.Imatge de l’acte central de l’Onze de Setembre a Súria

VITALITAT FESTIVA PER MANTENIR LA VIGÈNCIA D’UNES TRADICIONS RENOVADES

El correfoc va ser la principal novetat de la Festa Major d’enguany, després del seu ajornament en la revetlla
Les Caramelles de Súria van tornar a ser les més grans de Catalunya. A sota, arribada a la vila de la Flama del Canigó
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LA FORMACIÓ, MOTOR DE PROGRÉS SOCIAL I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

L’Ajuntament signa el conveni per al 
nou cicle formatiu dual de grau mitjà

L’alcalde Josep Maria Canudas va 
signar el passat 15 de juliol a Manre-
sa, en nom de l’Ajuntament, un con-
veni de col·laboració per impartir 
un cicle formatiu de grau mitjà so-
bre excavacions i sondatges a l’insti-
tut Mig-Món, en règim d’alternança 
i formació dual, a partir d’aquest 
curs 2015-16. Els altres signants van 
ser el departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, ICL-Iberpotash i 
l’Ajuntament de Sallent.
L’alcalde de Súria va dir que la ini-
ciativa representa “una oportunitat 

de formació” de qualitat per als jo-
ves de la comarca i d’arreu, vincula-
da als plans d’expansió d’ICL-Iber-
potash. A l’acte també va assistir el 
regidor d’Ensenyament i Cultura, 
Ricard Reguant i Gallego, i repre-
sentants de l’institut Mig-Món.
La signatura va tenir lloc a la seu 
dels Serveis Territorials d’Ense-
nyament a la Catalunya Central. 
L’acord també permetrà incorporar 
un altre cicle formatiu sobre electro-
mecànica de maquinària a l’institut 
Llobregat de Sallent.

Signatura del conveni de col·laboració per crear els nous cicles formatius
L’acte va tenir lloc a la seu del Serveis Territorials d’Ensenyament, ubicada a Manresa 

La Hisenda municipal va tancar l’exercici del 
2014 amb el tercer superàvit net consecutiu
L’Ajuntament de Súria va cloure 
l’exercici de 2014 amb un supe-
ràvit net d’1.583.836,54 euros, se-
gons la liquidació del pressupost 
municipal que va ser presentada 
en el ple ordinari celebrat el pas-
sat 29 d’abril. 
Aquest va ser el tercer superà-
vit consecutiu del pressupost en 
l’anterior mandat municipal, que 

es va tancar amb la celebració de 
les eleccions municipals del pas-
sat 24 de maig. Les dades van ser 
presentades en la darrera sessió 
ordinària que el ple va celebrar 
abans d’aquests comicis.
L’esmentada xifra representa un 
increment notable en relació amb 
els tancaments positius dels anys 
2013 (+78%) i 2012 (+229%).

L’àrea de Desenvolupament Lo-
cal de l’Ajuntament va portar a 
terme el passat mes de juny un 
curs de tres sessions sobre paque-
teria i regal, adreçat als comerços 
associats a la Unió de Botiguers. 
L’organització del curs, celebrat al 
Casal de Joves, va tenir el suport 
de la Diputació de Barcelona.

Curs de paqueteria i 
regal per als comerços 
de la Unió de Botiguers

Prop d’una vintena de persones 
van participar el juny passat a 
Súria en un taller de cuina multi-
cultural que va ser organitzat pel 
departament d’Immigració del 
Consell Comarcal del Bages i l’as-
sociació Bager per Tothom, amb 
el suport de l’àrea de Benestar So-
cial de l’Ajuntament.

Súria acull un taller de 
cuina multicultural amb 
una vintena d’assistents

El programa El Juliol tot ho vol ha 
comptat enguany amb la partici-
pació d’uns 150 infants. L’orga-
nització va tornar a ser de la SAS, 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. En algunes activitats hi van 
col·laborar el Consell de la Gent 
Gran, la Comunitat de Regants i 
L’Esplai de la Fundació La Caixa.

Uns 150 infants han 
participat enguany en 
El Juliol tot ho vol

Sessió del curs de paqueteria
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Les obres de reurbanització del car-
rer Sant Antoni Maria Claret, finan-
çades pel Pla Xarxa de la Diputa-
ció, van començar el passat mes de 
maig. Prèviament van ser enderro-
cats els edificis ubicats al davant de 
l’església parroquial per crear un es-
pai d’esponjament en aquest sector.
La millora del carrer donarà més 
protagonisme als vianants i serà re-
novat el mobiliari urbà i les xarxes 
de serveis. També es milloraran les 
escales del passatge Martí Sanglas i 
quedarà sanejat el talús de l’accés a 

la carretera de Sant Salvador. 
El carrer serà una via urbana de pla-
taforma única. L’espai de vianants 
estarà separat de la calçada amb 
pilones i jardineres distribuïdes en 
ziga-zaga per reduir la velocitat 
dels vehicles.
A causa de les obres, el carrer roman 
tallat a la circulació de vehicles. A 
més, el primer tram de la carretera 
de Sant Salvador, a l’alçada de la 
plaça Clavé, és de doble sentit me-
tre durin les obres, amb pas alterna-
tiu de vehicles regulat per semàfors.

MILLORA D’ESPAIS URBANS AL SERVEI DE LES PERSONES

L’alcalde Josep Maria Canudas 
i el regidor Miquel Àngel Mon-
tañà van prendre possessió com 
a nous consellers del Consell 
Comarcal del Bages, integrats en 
els grups comarcals de CiU i del 
PSC, respectivament. El nou ple 
del Consell també compta amb 
la surienca Mercè Cardona, an-
terior presidenta de la institució 
i actual regidora de l’Ajuntament 
de Manresa pel PSC.

Josep Maria Canudas i 
Miquel Àngel Montañà, 
al Consell Comarcal

El ple municipal va aprovar pro-
visionalment per unanimitat el 
20 d’abril el pla parcial de la zona 
industrial de Can Sivila, que es 
desenvoluparia entre els termes 
de Súria i Sant Mateu de Bages. 
L’aprovació definitiva del pla 
parcial correspon a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Ca-
talunya Central. Posteriorment 
n’haurà de ser elaborat el projecte 
d’urbanització.

Aprovació provisional 
del pla parcial de la zona 
industrial de Can Sivila

Efectius de la Policia Local i de la 
Brigada Municipal d’Obres i Ser-
veis van intervenir per evacuar 
aigua acumulada a l’interior d’im-
mobles i treure del carrer la pedra 
caiguda durant la forta tempesta 
amb calamarsa que la vila va patir 
el passat 16 de juny. Els Bombers 
de la Generalitat també hi van 
desplaçar diferents vehicles per 
intervenir en les tasques de nor-
malització de la via pública.

Actuació de la Brigada 
i la Policia Local per la 
forta tempesta del juny La Setmana Jove combina actes consolidats 

i novetats en la seva edició d’enguany
La Setmana Jove es va fer el ju-
liol amb actes consolidats com els 
Kampionats Esportius Nocturns, 
la gimkana nocturna, la pista de 
fang i l’Electroalterna’t, i nove-
tats com una cursa i una sessió de 
zumba. L’organització va ser de 
l’àrea de Joventut i el Casal de Jo-
ves, amb el suport del Pubillatge 
Surienc i el grup Parapatxumbas. Sortida de la cursa de muntanya

Els vianants seran més protagonistes 
al carrer Sant Antoni Maria Claret 

Imatge recent de les obres de reurbanització al carrer Sant Antoni Maria Claret
L’actuació va ser inclosa en la darrera convocatòria del Pla Xarxa de la Diputació
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L’àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament va obrir els perí-
odes de sol·licitud d’ajuts per a 
l’adquisició de llibres i material 
de text d’ús obligatori, i d’ajuts 
de menjador escolar per a les fa-
mílies d’infants escolaritzats a 
l’Escola Bressol Municipal Petit 
Estel i empadronats al municipi. 
Les dues convocatòries d’ajuts 
van acabar entre els mesos d’abril 
i juliol passats. 
Aquests ajuts formen part de les 
iniciatives que l’Ajuntament por-
ta a terme per facilitar l’accés a 
l’educació d’infants de famílies 
que es trobin en situació de pre-
carietat. En tots dos casos, els sol-
licitants han de complir diferents 
barems econòmics establerts en 
les respectives bases dels ajuts.

LA COHESIÓ SOCIAL, UN OBJECTIU NECESSARI EN TEMPS DE CRISI

Ajuts econòmics per 
afavorir l’escolarització 
d’infants de famílies en 
situació de precarietatL’Ajuntament 

va signar el 
passat 26 de 
juny un proto-
col amb l’em-
presa Sorea, 
concessionària 
del servei mu-
nicipal d’aigües 
potables, per 
garantir-ne el 
subminis t ra -
ment a les persones i famílies que es 
trobin en una situació molt desfavo-
rable de vulnerabilitat econòmica a 
causa de la crisi. 
El protocol va ser signat per l’alcal-
de Josep Maria Canudas i pel repre-
sentant de Sorea, David Bosch, dins 
de les accions que l’Ajuntament 
porta a terme per tal de reduir l’im-
pacte de la crisi i garantir la cohesió 

social. La vigència del protocol serà 
d’un any prorrogable.
L’àrea de Benestar Social revisarà 
els casos de vulnerabilitat econòmi-
ca que hagin estat identificats, en un 
termini no inferior a sis mesos des 
de la seva declaració. Les persones 
interessades es poden adreçar a  So-
rea o a l’àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament.

Acord per garantir el servei d’aigua a 
les persones desfavorides per la crisi

El Consell dels Infants tanca 
un curs dedicat a la cooperació

El Consell Municipal dels Infants va cloure les 
activitats del curs 2014-15 amb una exposició de 
plafons sobre solidaritat i cooperació, com a resum 
del treball fet sobre aquests dos temes. Els plafons 
van ser exposats a la Biblioteca Pública. El seu 
contingut va ser elaborat per alumnes de les tres 
escoles surienques d’educació primària (Francesc 
Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac-Súria).

Rècord en l’11a Campanya 
d’Excavacions Arqueològiques

Prop d’una cinquantena de persones, entre joves 
i adults, van participar en l’11a Campanya d’Ex-
cavacions Arqueològiques a l’Espai Patrimonial 
de les Guixeres. Les troballes d’aquesta edició fan 
pensar que el poblament medieval d’aquesta zona 
podria ser més antic del que es pensava fins ara. 
La participació en aquesta 11a edició marca un rè-
cord en la història de la Campanya.

Signatura del conveni entre l’Ajuntament i Sorea
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POSAR LA HISTÒRIA I LA CULTURA A L’ABAST DE TOTHOM

Els fons Perarnau, Vila-Vers i Cal Jover 
s’han incorporat a l’Arxiu Municipal

L’Arxiu Municipal ha incorporat  
els fons documentals del poeta Sal-
vador Perarnau, dels fotògrafs Sal-
vador Vila i la seva esposa Maria 
Rosa Vers, i de la històrica fàbrica 
tèxtil de Cal Jover. Els tres fons han 
pogut ser integrats a l’Arxiu gràcies 
a donacions realitzades sense con-
traprestació econòmica. 
Els fons de Salvador Perarnau i de 
Cal Jover han estat ordenats, clas-
sificats i inventariats sota la coordi-
nació de l’Oficina de Patrimoni Cul-
tural de la Diputació. Actualment 
s’està procedint a la classificació del 
fons Vila-Vers, format per milers de 
negatius fotogràfics, imatges positi-
vades i plaques de vidre.
El fons Perarnau consta de ma-
n u s c r i t s , 
fotografies 
i altres  do-
c u m e n t s 
p e r s o n a l s 
del poeta 
surienc, que 
han estat ce-
dits pel seu 
descendent 

Josep Perarnau i Vilajosana.
El fons de Cal Jover inclou docu-
mentació oficial, catàlegs, mostres 
de productes i altres documents 
d’aquesta històrica empresa, cedits 
per l’actual propietari de les instal-
lacions, l’empresari Jesús Serradilla.
Salvador Vila i Maria Rosa Vers 
van ser dos dels professionals de 
la imatge més actius i destacats de 
Súria. Durant prop de mig segle 
van fotografiar nombrosos esdeve-
niments públics i privats de la vida 
surienca. La incorporació d’aquest 
fons a l’Arxiu Municipal garanteix 
la preservació d’uns documents 
gràfics de gran interès històric i so-
cial. La donació va ser realitzada pel 
seu fill, Antoni Vila i Vers. 

L’Ajuntament 
ha expressat 
el seu agraï-
ment als do-
nants per la 
seva predis-
posició a cedir 
aquests im-
portants fons 
documentals.

Súria va celebrar la diada de Sant 
Jordi amb la presentació de vuit 
llibres i activitats musicals, tea-
trals i lúdiques amb una partici-
pació important. El programa va 
ser organitzat per l’àrea de Cultu-
ra, amb el suport de la Biblioteca 
Pública i la Diputació, dins del 
programa Súria Municipi Lector.

Súria celebra la diada de 
Sant Jordi amb un ampli 
programa d’activitats

L’Escola Municipal de Formació 
d’Adults i l’Escola Bressol Muni-
cipal Petit Estel van obrir els pe-
ríodes d’inscripcions i matricula-
cions d’aquest nou curs 2015-16. 
Una de les novetats de l’oferta 
formativa de l’Escola d’Adults 
serà la inclusió d’un curs d’apro-
pament a l’anglès.

Preparació del nou curs 
a l’Escola d’Adults i la 
llar d’infants Petit Estel

Documents dels fons de Cal Jover (esquerra) i de Salvador Perarnau
Les tres donacions permetran preservar i conèixer millor la nostra història

La Biblioteca al carrer, per Sant Jordi

L’Escola Municipal de Música va 
celebrar una jornada de portes 
obertes el passat 25 d’abril, com 
a pròleg al període d’inscripcions 
per al proper curs. La jornada va 
consistir en una exposició de fo-
tografies, actuacions al carrer i la 
cloenda del cicle de concerts del 
curs amb Pol Omedes Trio.

L’Escola Municipal de 
Música fa una jornada 
de portes obertes

Fotos: D
iputació de Barcelona

Foto històrica del pas d’un circ per la vila

Foto: Fons Vila-Vers
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Passat, present i futur

Una nova legislatura

Una gran responsabilitat, un gran repte
Fa quatre anys que el nostre grup va 
iniciar el seu primer mandat muni-
cipal, avui volem donar les gràcies a 
tots els suriencs i les surienques, que 
en major nombre han tornat a confiar 
en nosaltres per  liderar aquesta nova 
legislatura. Aquesta victòria suposa 
una immensa responsabilitat; per una 
banda ens obliga a ser encara més di-
alogants i a conformar un ajuntament 
més plural, i per l’altre -si es pot- a ser 
més exigents, rigorosos i propers.
Ja en la passada legislatura vam deci-
dir canviar la forma de fer política i la 
relació entre l’ajuntament i el ciutadà 

treballant per la transparència, el di-
àleg, la proximitat, el consens... I ara, 
sobre aquestes bases, volem mirar el 
futur i fer avançar Súria. Hem volgut  
allunyar-nos de discursos populistes, 
de la por o de projectes inversem-
blants. És per això que vam dissenyar 
un projecte realista i pensant en les 
necessitats dels suriencs i les surien-
ques. 
Súria tindrà un equipament cultural 
modern i proper, amb una biblioteca 
renovada i adaptada als nous temps. 
Seguirem compromesos amb el medi 
ambient, per això, construirem una 

caldera de biomassa per una clima-
tització més sostenible dels edificis 
municipals. Lluitarem decididament 
contra la pobresa energètica i l’atur, 
especialment el juvenil. Volem donar 
als joves noves eines per a què cons-
trueixin el seu futur: estudis de grau 
mitjà, més dinamització...
Continuarem implicats en la vida del 
poble i a prop de la gent, que es qui 
ens motiva cada dia a fer millor la 
feina, perquè només així entenem la 
nostre responsabilitat com a equip de 
Govern.

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Tot i que ens hauria agradat una par-
ticipació més alta a les eleccions muni-
cipals del passat mes de maig, agraïm 
a tothom que confià en ERC-SÚRIA i 
ens vàreu votar. El nostre objectiu és 
poder passar comptes d’aquí a qua-
tre anys i que la valoració del nostre 
treball que en pugui fer el poble de 
Súria sigui molt positiva. Amb 359 
vots ERC-SÚRIA va obtenir 1 regidor 
i es va quedar a només 10 vots d’ob-
tenir-ne 2. En campanya electoral la 
despesa total de ERC-SÚRIA va ser de 
2.578,76€ (probablement el partit que 

menys diners s’ha gastat).
Actualment el regidor Jordi Sala for-
ma part de l’equip de govern i està al 
capdavant de la regidoria de Promo-
ció Econòmica (ocupació, formació per 
a l’ocupació, promoció de la indústria 
i del sòl industrial, promoció del co-
merç local, mercat i noves tecnologi-
es). Per a dur a terme projectes, per a 
introduir millores, per a treballar pel 
poble, la millor manera és assumint 
responsabilitats. Ara toca treballar de 
valent. Ara és el moment dels fets i no 
de les paraules. Per qualsevol dubte, 

queixa o proposta, podeu contactar 
amb el Jordi Sala per correu jsala@su-
ria.cat, suria@esquerra.org o per telè-
fon al 93.868.28.00.
Per últim volem recordar que el proper 
dia 27 de setembre tenim la possibili-
tat de decidir: volem un futur millor 
per a tothom? Volem millors serveis? 
Volem millors escoles i un sistema de 
pensions segur? Si a aquestes pregun-
tes hem respost afirmativament, el dia 
27 no votem a una persona o a un par-
tit. Votem la coalició JUNTS PEL SÍ.

GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

24 de maig – Les eleccions celebrades 
aquest dia van deixar l’alternativa in-
dependent per a Súria amb un sol re-
gidor a la corporació municipal. Tot 
i que els resultats no ens van satisfer 
gens ni van cobrir les nostres expec-
tatives, ara és un bon moment per fer 
un reconeixement públic i donar les 
gràcies a tots aquells que ens heu fet i 
ens feu confiança; és un bon moment 
per agrair l’esforç de tots els membres 
de l’alternativa per a continuar amb 
aquest projecte que va néixer el 2007 
i que encara té recorregut per enda-

vant i és un bon moment per demanar 
disculpes a tots aquells a qui, per una 
raó  o altra, no hem estat capaços d’il-
lusionar-vos.
13 de juny – Investidura del nou al-
calde. La posició de l’alternativa inde-
pendent per a Súria va ser la que ha 
mantingut sempre, és a dir, que qui 
ha de formar govern ha de ser la llista 
més votada; està molt clar, que els su-
riencs i les surienques van decidir que 
aquesta llista fos la de Convergència 
i Unió. Per tant, des de l’alternativa 
vam votar a favor de la investidura 

com a alcalde del senyor Josep Maria 
Canudas.
29 de juny – Constitució del nou Ajun-
tament. L’alternativa independent per 
a Súria forma part del nou govern 
municipal com a responsable de les 
regidories de Turisme i Participació i 
de la implementació del Pla de Desen-
volupament Local. Això ens permetrà 
continuar amb la feina iniciada en la 
passada legislatura i fer realitat els 
nostres compromisos electorals amb 
els suriencs i les surienques.

GRUP MUNICIPAL DE L’aiS
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LA TORRE
El butlletí municipal LA TORRE  es distribueix gratuïta-
ment a tots els domicilis de la vila. Qualsevol persona 
que per alguna causa no l’hagi rebut pot adreçar-se a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), als baixos de la Casa 
de la Vila, per tal d’obtenir el seu exemplar.

Ràdio Súria: 107.8 FM
Web: www.suria.cat
Twitter: twitter.com/#!/AjdeSuria
Facebook: www.facebook.com/pages/Ajuntament-de-S%C3%BAria/3
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

El millor per Súria?

Nou curs polític i molta feina per fer

Nota: El butlletí La Torre publica els articles enviats pels grups municipals de l’Ajuntament de Súria abans del tancament de cada edició. Els espais destinats a la 
publicació dels articles han de tenir la mateixa mida per a cada grup, d’acord amb el Reglament regulador de la participació dels grups municipals en els mitjans 
de comunicació municipals. Per aquest motiu, en alguns casos pot ser necessari adaptar la grandària de la lletra a l’extensió dels textos enviats, amb l’objectiu 
de fer posible la seva publicació íntegra.

Setembre del 2015, i a Súria continu-
em tenint massa problemes que s’han 
de solucionar, i que des del GiiS cons-
tatem que el govern municipal tri-
partit no actua de forma prou eficaç i 
eficient: 
- Infraestructures públiques en mal 
estat: piscines municipals, parcs, car-
rers, enllumenat, contenidors, aparca-
ments... sense plans de solució cone-
guts.
- Pla d’Ordenació Urbana, POUM, on 
a dia d’avui no hi ha un objectiu clar 
cap a on es vol enfocar.
- Cal Pau, on tot són bones intencions, 

però la seva transformació en equi-
paments és més que dubtosa; com es 
pensa finançar?
- ICL. Recordem una obvietat: la 
principal explotació es troba a Súria. 
L’equip de govern ha estat prou hàbil 
a l’hora d’aconseguir col·laboració de 
l’empresa per destinar-la a la nostra 
gent, com si ho han aconseguit altres 
poblacions amb abocadors?
Un bon equip de govern ha de ser 
capaç d’explicar a l’opinió pública 
els temes que li afecten, de crear pro-
cessos participatius, nets i oberts, i 
mostrar capacitat negociadora amb 

la resta d’administracions i empreses 
privades. Lamentablement s’està molt 
lluny de tot això.
Com és habitual, el GiiS torna a oferir 
la seva col·laboració per aportar solu-
cions als problemes plantejats, i a tots 
aquells que pugin anar sorgint.
Aprofitem per saludar-vos i recor-
dar-vos que estem a la vostra dispo-
sició. Si penseu que us han fallat els 
canals de comunicació amb les nos-
tres institucions, podeu contactar 
amb nosaltres: http://www.giis-suria.
blogspot.com.es/. A prop teu!

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Acabades les vacances, comença un 
nou i apassionant curs polític. Els 
pròxims dies estaran marcats per les 
eleccions autonòmiques del 27-S.  Des 
del PSC-Súria el que més lamentem 
és que la dreta reaccionària i la dreta 
catalana (representada per Mas i les 
seves retallades) estan aconseguint 
que el debat i les polítiques socials 
passin a un segon terme. I això, en un 
moment de crisi social i econòmica 
com l’actual, és quelcom intolerable. 
Al desembre tindrem eleccions gene-
rals, on esperem que la socialdemo-

cràcia pugui tornar a governar per tal 
de recuperar l’estat del benestar i les 
polítiques socials que la dreta ens ha 
estat retallant durant els últims anys.
I si parlem de Súria, el passat mes 
de maig vam tenir unes eleccions 
municipals que ens van deixar a la 
oposició, i aquest és el paper que re-
presentarem amb força i convicció. 
Controlarem el govern de CiU-ERC-
AiS i vetllarem perquè els suriencs i 
surienques gaudim d’un millor poble 
durant aquests 4 anys.  Esperem i de-
sitgem que l’acció de govern sigui mi-

llor que durant la última legislatura, 
marcada per la inacció política.
Des del PSC-Súria volem traslladar 
que estarem al costat del govern mu-
nicipal en tot allò que ajudi a millo-
rar la vida de tots els nostres ciuta-
dans. Però en cap cas això és un xec 
en blanc: aquesta vegada no es tracta 
d’un equip novell; ja porten 4 anys 
governant i han de demostrar que es-
tan a l’alçada del nostre poble, Súria.
Seguirem treballant per a tots i totes, 
amb ganes i energies renovades.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP
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