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La cooperació reforça el turisme 
com a sector de futur a Súria
Acord amb Cardona i Solsona per promoure els nuclis històrics
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Els alcaldes de Súria, Cardona i 
Solsona van signar el passat 29 de 
juliol el conveni per a la posada 
en marxa de la campanya ‘Resse-
guint el Cardener!’, una iniciativa 
turística conjunta per promoure els 
respectius nuclis històrics. Aquesta 
és la primera experiència actual de 
col·laboració dels tres municipis per 
promoure el turisme, un sector que 
cada vegada tindrà més importàn-
cia com a font de riquesa, element 
de promoció i factor de cohesió ter-
ritorial i social.
La signatura va tenir lloc en el cen-
tre d’interpretació del Castell de 
Súria (foto de portada. D’esquer-
ra a dreta, els alcaldes de Solsona, 
David Rodríguez; de Súria, Josep 
Maria Canudas, i de Cardona, Fer-
ran Estruch). La campanya ‘Resse-
guint el Cardener!’ consisteix en un 
pack promocional per participar en 
les visites guiades pels tres nuclis 
històrics a preus avantatjosos (més 
informació al web Suriaturisme: 
www.suriaturisme.cat). 
En l’acte de signatura del conveni, 
l’alcalde Josep Maria Canudas va 
destacar que aquesta campanya 
impulsarà el potencial turístic de 
Súria, a més de representar “l’inici 
d’una col·laboració entre els tres 

municipis” en altres àmbits.
L’arrencada de la campanya ‘Resse-
guint el Cardener!’, que es va iniciar 
l’estiu passat, ha estat el punt culmi-
nant de les accions que s’han portat 
a terme en els últims mesos per do-
nar impuls al sector turístic a la vila.

Protagonisme privat. La reha-
bilitació del Poble Vell, iniciada per 
la Generalitat en els passats anys 
vuitanta, va ser el punt de partida 
per a experiències de promoció pos-

terior que han mostrat la potencia-
litat del nucli antic surienc. Encara 
que l’administració local hagi jugat 
un paper de lideratge en la majoria 
d’aquestes experiències, per tal que 
el sector turístic s’acabi consolidant 
a la vila cal que hi hagi un protago-
nisme ferm dels agents privats.
Per aquest motiu, l’àrea de Turis-
me de l’Ajuntament ha celebrat 
enguany dues sessions de treball 
obertes sota el lema ‘Turisme a Sú-
ria. Per què no?’. Aquests tallers 
tindran continuïtat en els propers 
mesos, amb l’objectiu de crear nous 
productes turístics locals amb la 
participació d’empreses, entitats i 
persones interessades.
La celebració d’aquests seminaris 
era una de les propostes del Pla de 
Desenvolupament Local (PDL) Su-
riacció, que defineix les principals 
línies estratègiques per al període 
2014-24. El PDL també contemplava 
altres accions de promoció turística: 
creació de producte turístic al Po-
ble Vell, estratègies de comunicació 

El començament de la 
campanya ‘Resseguint 
el Cardener!’, aquest 
estiu passat, ha estat 
una de les accions més 
destacades dels darrers 
anys per promoure el 
sector turístic a la vila

Súria fa nous passos perquè el turisme es 
consolidi com a futur motor de creixement

Seminari turístic celebrat a la Casa de la Vila amb representants del sector
El Pla de Desenvolupament Local (PDL) Suriacció aposta per la promoció del turisme

Logotip de ‘Resseguint el Cardener!’
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t u r í s t i c a , 
promocions 
c o n j u n t e s 
amb els al-
tres munici-
pis del Mig 
Cardener , 
etcètera.
És evident, 
però, que a 
més d’una 
part ic ipa-
ció activa 
de diferents sectors privats (co-
merç, restauració, allotjaments...), 
el desenvolupament turístic també 
requereix actuacions en àmbits tan 
diversos com les infraestructures, 
l’accessibilitat i la senyalització, així 
com un bon manteniment d’espais 
patrimonials i naturals. Les iniciati-
ves d’aquests darrers mesos han de 
continuar des del convenciment en 
les nostres possibilitats, però sense 
oblidar que la consolidació de Súria 
com a vila turística s’ha de veure 
com un objectiu a mitjà i llarg ter-
mini.
Aquest interès pel turisme no és 

només un fenomen surienc. Altres 
poblacions del nostre entorn tam-
bé han portat a terme iniciatives 
de promoció dels seus atractius, ja 
sigui de forma individual o en col-
laboració amb altres municipis.
El passat 2 de juliol va ser presenta-
da a Callús la nova etapa de l’Eco-
rail, promoguda per la Mancomuni-
tat Intermunicial del Cardener, a la 
qual pertany l’Ajuntament de Súria. 
La represa de l’Ecorail té el suport 
del Consell Comarcal del Bages, la 
Diputació de Barcelona, Ferrocar-
rils de la Generalitat i diverses em-
preses privades.

Sovint diem que la col·laboració institucional 
i el diàleg amb els agents privats i la societat 
civil són necessaris per tirar endavat projec-
tes ambiciosos i donar resposta a algunes de 
les grans necessitats que tenim plantejades 
com a societat. Aquest passat estiu, els ajunta-
ments de Súria, Cardona i Solsona hem posat 
en marxa la campanya ‘Resseguint el Carde-
ner!’ per tal de promoure els nuclis històrics 
dels tres municipis. Aquesta i altres iniciatives 
com el Geoparc Mundial Unesco o l’Ecorail 
del Cardener són bons exemples del que po-

dem assolir plegats en un sector com el turis-
me, cridat a tenir un paper molt destacat a la 
Catalunya Central i en el qual Súria aspira a 
ser peça clau. També voldria expressar el meu 
agraïment a Ricard Reguant i Aida Roca pel 
treball que han desenvolupat com a membres 
de l’equip de govern municipal, ara que tots 
dos han hagut de fer un pas al costat per ra-
ons personals que ells mateixos expliquen en 
aquest número de La Torre.

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Col·laboració i diàleg

EDITORIAL

El Geoparc de la 
Catalunya Central 
revalida el distintiu 
de la Unesco
La 7a Conferència Internacio-
nal dels Geoparcs Globals de la 
Unesco va decidir mantenir el 
distintiu d’aquesta organització 
internacional per al Geoparc 
de la Catalunya Central, del 
qual Súria és membre funda-
dor A començaments d’estiu, 
el Geoparc i l’Ajuntament van 
instal·lar quatre panells in-
formatius sobre el patrimoni 
geològic surienc en diferents 
punts de la vila. També va ser 
col·locat un rètol amb l’epígraf 
‘Geoparc Mundial’ al costat 
de la carretera C-55, abans de 
l’entrada a l’accés sud de Súria. 
L’estrena d’aquesta nova reto-
lació va coincidir amb la visita 
de dos experts internacionals 
a Súria i altres poblacions del 
Geoparc per avaluar-ne el fun-
cionament.

Un dels nous plafons del Geoparc Mundial Unesco a Súria
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CONTACTES INSTITUCIONALS PER MILLORAR RECURSOS I SERVEIS

El conseller de Salut de la Generali-
tat, Antoni Comín, ha anunciat que 
la Generalitat pagarà aquest any 
2016 el deute que l’administració 
catalana manté amb l’Ajuntament 
per l’actual centre d’atenció primà-
ria (CAP) Goretti Badia. L’anunci es 
va fer en el transcurs de la visita que 
el conseller va fer a la vila el passat 
7 de setembre.
La Generalitat pagarà 1.517.546 eu-
ros a l’Ajuntament en concepte de 
deute pendent per la construcció 
de l’equipament. Aquesta quantitat 
també permetrà que l’Ajuntament 
pugui liquidar un crèdit bancari 
que en els darrers cinc anys ha gene-

rat un pagament d’interessos d’una 
mitjana de 26.000 euros anuals.
El conseller de Salut es va reunir 
amb l’alcalde i amb representants 
de la corporació municipal. També 
va visitar les instal·lacions del CAP.
En els últims mesos, també han estat 
a Súria el conseller de Governació,  
Jordi Jané, per participar en una re-
unió de la Junta Local de Seguretat, 
i la consellera de Governació, Me-
ritxell Borràs. En aquesta darrera 
visita, l’Ajuntament va demanar el 
suport de la consellera per reparar 
les deficiències de conservació de-
tectades a la plaça central del Grup 
Sant Sebastià, al barri de Salipota.

La Generalitat es compromet a pagar 
el deute del CAP durant aquest 2016

A dalt, reunió del conseller de Salut amb membres de la corporació municipal
L’alcalde de Súria, amb el conseller d’Interior i la consellera de Governació (a sota)

La Comissió Territorial d’Urba-
nisme de la Catalunya Central va 
aprovar l’abril passat l’avanç del 
Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM) de Súria. A par-
tir d’aquest avanç, l’Ajuntament 
redactarà un document inicial 
per tal de seguir endavant en el 
procés d’elaboració del POUM, 
que definirà les línies bàsiques de 
creixement i desenvolupament 
del municipi en els propers anys.

La Comissió Territorial 
d’Urbanisme aprova 
l’avanç del POUM

L’Ajuntament aplicarà una bo-
nificació del 75% en la quota de 
l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica als titulars d’automòbils 
elèctrics, híbrids o que utilitzin 
fons d’energia neta com biogàs, 
gas natural comprimit, gas liquat, 
metà o hidrogen. Així es va apro-
var en el ple municipal ordinari 
del mes d’abril per 10 vots a favor 
(CiU, ERC, aiS i PSC) i 3 abstenci-
ons (GIIS). 

Bonificacions per als 
cotxes elèctrics, híbrids  
i d’energia neta

La promoció dels desplaçaments 
a peu cap a les escoles, del trans-
port públic i de la bicicleta com a 
mitjà saludable han estat objectius 
destacats de la Setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura. Les ac-
tivitats de la Setmana van ser or-
ganitzades per l’Ajuntament, amb 
el suport del Consell Municipal 
de la Gent Gran, les escoles de la 
vila i la Mancomunitat Intermuni-
cipal del Cardener.

La Setmana de la 
Mobilitat promou el 
transport sostenible
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Les novetats de la Festa Major obtenen una 
bona acollida, amb més animació al carrer
La participació i la bona acollida 
a les novetats del programa van 
acompanyar el desenvolupament 
de la Festa Major d’enguany, en la 
qual van tenir una presència desta-
cada les activitats de carrer i els ac-
tes adreçats a infants i joves.
Els aires de renovació es van notar 
en dos dels actes més tradicionals i 
seguits, com les Tocades al davant 
de la Casa de la Vila i el 
concert del diumenge a la 
tarda al Pla de la Font.  Una 
altra novetat destacada va 
ser la incorporació de la 
Setmana Jove, la trobada de 
músics joves Tocats i altres 
actes populars com el Bas-
kito en el programa festiu. 
La solidaritat també hi va 
estar molt present, amb 
les campanyes ‘Mulla’t per 

l’esclerosi múltiple’,  ‘La fam no fa 
vacances’ i una sessió de bitlles amb 
vermut solidari.
En la salutació del programa d’ac-
tes, l’alcalde Josep Maria Canudas 
explicava que el programa festiu 
d’enguany pretenia recollir les ex-
pectatives dels diferents col·lectius 
de la vila, “sent fidels a la tradició, 
però sense tenir por de la novetat”.

En el marc de la Festa Major va tenir 
lloc l’acte de comiat del Pubillatge 
Surienc al parc municipal Macary i 
Viader. El regidor d’Ensenyament 
i Cultura, Ricard Reguant i Galle-
go, va explicar que la decisió de no 
donar-ne continuïtat es va prendre 
amb el consens dels grups polítics 
municipals. També va agrair la de-
dicació dels darrers representants 

del Pubillatge Surienc en 
aquest últim any.
Altres celebracions desta-
cades dels darrers mesos 
a la vila han estat l’Onze 
de Setembre, la revetlla de 
Sant Joan i la diada de Sant 
Jordi, que va anar precedi-
da d’una nova edició del 
cicle de presentació de lli-
bres locals ‘Per Sant Jordi, 
llibres de casa’.Cant d’Els Segadors durant l’Onze de Setembre a Súria

MÉS ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES EN UNA CELEBRACIÓ RENOVADA

La Festa Major d’enguany va oferir més actes per a infants i joves, com els campionats esportius de la Setmana Jove
A l’esquerra, cercavila nocturna de la Banda de Cardona pel centre de la vila (dalt) i participants en l’acte de comiat al Pubillatge Surienc
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CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

Ricard Reguant i Aida Roca deixen    
la corporació per motius personals

En el ple ordinari del mes de setem-
bre es va fer efectiva la renúncia de 
Ricard Reguant Gallego i d’Aida 
Roca Carreras com a regidors de 
l’Ajuntament de Súria. Ricard Re-
guant i Aida Roca, membres del 
grup municipal de CiU, formaven 
part de l’equip de govern com a se-
gon tinent d’alcalde i regidor d’En-
senyament i Cultura, i com a regi-
dora de Medi Ambient i Joventut.
En el transcurs de la sessió, Ricard 
Reguant i Aida Roca van explicar 
que els motius de les renúncies han 

estat estrictament personals. Per la 
seva banda, l’alcalde Josep Maria 
Canudas els va agrair la dedicació 
esmerçada al front de les respecti-
ves regidories. Reguant i  Roca for-
maven part de la corporació des del 
mes de juny de 2015 (més informació 
a la pàgina 10 d’aquesta edició).
En substitució del regidor i regido-
ra sortints, properament prendran 
possessió Joan Pere Ruiz Vidal i 
Montserrat Juncadella Navarra com 
a membres de la corporació i inte-
grants del grup municipal de CiU.

L’Ajuntament va signar el juliol 
passat un conveni amb Sorea, con-
cessionària del servei municipal 
d’aigües potables, per tal que les 
famílies usuàries que es trobin en 
situació precària puguin accedir al 
fons de solidaritat posat en marxa 
per l’empresa. El conveni té una 
vigència d’un any prorrobable. Les 
persones que s’hi vulguin acollir 
s’han adreçar a l’àrea de Benestar 
Social de l’Ajuntament. Acte de signatura del conveni

Sorea porta a Súria el seu fons solidari

Ricard Reguant i Aida Roca, al saló de sessions de la Casa de la Vila
Les dues renúncies es van fer efectives en el ple ordinari del passat mes de setembre

El Centre Obert El Brot ha com-
plert el seu primer any de funci-
onament com a servei de suport a 
la socialització, l’educació, el des-
envolupament de la personalitat i 
la consolidació de bons hàbits en 
infants i joves de 5 a 14 anys. El 
servei és impulsat per l’àrea de 
Benestar Social de l’Ajuntament. 
La seva activitat es basa en el tre-
ball en grup, a més de sortides i 
col·laboracions amb entitats de la 
vila. Durant els mesos de juliol i 
agost també va oferir un servei de 
menjador, coincidint amb les va-
cances escolars. En aquest primer 
any d’activitat, el Centre Obert El 
Brot ha atès més d’una vintena 
d’infants de la vila. El seu funcio-
nament compta amb el suport del 
Consell Comarcal del Bages i la 
Generalitat.

El Centre Obert El Brot 
compleix el seu primer 
any de funcionament

Centenars d’infants van partici-
par en diferents activitats d’esport 
escolar celebrades en els darrers 
mesos del curs 2015-16, en col-
laboració amb les escoles: el Cam-
pionat Local d’Atletisme, la Jor-
nada de Miniindor i la Trobada 
de Sisè. També ha tingut lloc una 
nova edició d’El Juliol tot ho vol, 
gestionat per la SAS.

Centenars d’infants 
participen en activitats 
d’esport escolar

Instal·lacions del Centre Obert
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En els darrers mesos s’han desen-
volupat les obres de construcció 
del nou accés unificat del pavelló 
municipal d’esports i de les piscines 
municipals. Els dos equipaments 
tindran un vestíbul comú en el pri-
mer tram del carrer Ignasi Abadal.
La construcció del nou accés unifi-
cat és la primera fase d’una inter-
venció més àmplia que en etapes 
posteriors contempla altres actua-
cions, com la renovació dels vasos 
i la platja de les piscines i l’habili-
tació d’una nova piscina petita de 

xipolleig, espais comuns com els 
vestidors o la infermeria, i un bar-
restaurant en l’antic espai dels ves-
tidors de les piscines.
Les obres del nou accés han tin-
gut un pressupost de contracte de 
124.985,22 euros, a partir d’un pro-
jecte redactat pels serveis tècnics de 
l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament
El desenvolupament de les obres de 
construcció del nou accés ha coinci-
dit amb la temporada d’estiu de les 
piscines municipals, que es va tan-
car el passat 11 de setembre. 

OBRES PER OPTIMITZAR L’ÚS DELS EQUIPAMENTS I ELS SERVEIS PÚBLICS

XXXXX

La Brigada d’Obres i Serveis estrena un 
camió-grua per tal de fer tasques en alçada
La Brigada Municipal d’Obres i 
Serveis ha incorporat al seu equi-
pament un camió-grua que agi-
litzarà la realització de tasques en 
alçada. El vehicle té una cistella 
articulada que permet treballar 
a una alçada de fins a 14,5 me-
tres. També pot ser utilitzar per 
a tasques de manteniment, poda 
d’arbres o reparació de fanals. Foto de grup amb el nou camió-grua

El pavelló d’esports i les piscines 
compartiran vestíbul i accés comuns

El nou vestíbul i la tanca dels dos equipaments, després de les obres
L’accés ha estat construït coincidint amb la temporada d’estiu de les piscines

Les obres de construcció dels 
murs de formigó de l’illa de Sant 
Jaume, iniciades el mes de març, 
van acabar l’estiu passat. La fun-
ció bàsica d’aquests murs és 
protegir de l’erosió els talussos 
d’aquest espai públic. Aquesta 
actuació forma part del Projecte 
d’Intervencio Integral del Poble 
Vell i Sant Jaume, que es proposa 
esponjar i regenerar aquests bar-
ris de la vila.

Acaba la construcció 
dels murs de formigó  
de l’illa de Sant Jaume

La Policia Local va fer dos-cents 
controls a gossos entre març i 
abril passat en una campanya 
promoguda per l’Ajuntament i 
la Mancomunitat Intermunici-
pal del Cardener per fomentar la 
identificació i el registre de mas-
cotes. Dins de la mateixa cam-
panya, l’agent cívic de Súria va 
informar sobre la necessitat de 
recollir excrements, lligar els ani-
mals, censar-los i implantar el xip.

Campanya de la Policia 
Local i l’agent cívic per 
als propietaris de gossos

El pas soterrani de la Bateria, al 
Poble Vell, roman tancat en ho-
rari nocturn des de l’estiu passat. 
La mesura es va prendre per evi-
tar actes incívics durant les hores 
nocturnes, i després de consul-
tar-ho amb l’Associació de Veïns 
del Poble Vell. D’aquesta manera, 
les portes d’aquesta via que enlla-
ça el carrer de la Mura i el Portal 
de Cardona romanen tancades 
entre les 23.30 i les 6.00 h. 

El pas de la Bateria 
tanca en horari nocturn 
des de l’estiu passt
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IMPULS PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA I ELS BARRIS DE LA VILA

L’Ajuntament promou una línia d’ajuts per 
fomentar l’ocupació i la inversió empresarial
L’Ajuntament ha impulsat en-
guany una línia d’ajuts econòmics 
per fomentar la creació de llocs 
de treball i la inversió empresa-
rial. L’objectiu de la iniciativa era 
contribuir a la millora de les em-
preses existents i afavorir-ne la 
creació de noves.
Aquesta línia d’ajuts s’adreçava 
a micro, petites i mitjanes em-

preses, i a treballadors autònoms 
amb seu social a Súria.
Els ajuts van ser promoguts per 
l’àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, dins de les accions 
proposades pel Pla de Desenvo-
lupament Local (PDL) Suriacció. 
En aquesta primera convocatòria, 
la partida disponible ha estat de 
30.000 euros. 

Súria ha participat enguany per pri-
mera vegada en la campanya ‘Barris 
Antics, molt per descobrir, molt per 
oferir’. Aquesta iniciativa d’àmbit 
català és impulsada per la xarxa 
Barris amb Projectes, promoguda 
per la Generalitat amb l’objectiu de 
revitalitzar els nuclis històrics.
Més d’una trentena de viles i ciutats 
de tot Catalunya han participat en 
aquesta edició de la campanya. Els 
premis consistien en packs turístics 
que van ser sortejats entre els com-
pradors i usuaris dels establiments i 

serveis adherits dels dos barris.
En el cas de Súria, es van recollir 
més de dues mil butlletes de par-
ticipació. El lliurament dels premis 
va tenir lloc al saló de sessions de la 
Casa de la Vila, amb l’alcalde Josep 
Maria Canudas i el regidor de Pro-
moció Econòmica, Jordi Sala.
La presència de Súria en aquesta 
campanya va ser una iniciativa de 
l’àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament per incentivar el co-
merç dels dos barris i contribuir a la 
promoció turística de la vila.

Súria participa per primera vegada en 
la campanya comercial ‘Barris Antics’

Acte de lliurament dels premis als guanyadors del sorteig de la campanya
Els establiments adherits van recollir més de dues mil butlletes de participació

Uns 170 infants i monitors que 
eren de colònies a Coaner (Sant 
Mateu de Bages) van ser evacuats 
el passat 22 de juliol a causa de 
les fortes pluges. Els evacuats van 
passar la nit al pavelló d’esports. 
Les tasques d’acollida van ser co-
ordinades pels Ajuntaments de 
Súria i Sant Mateu de Bages.

Evacuació  i acollida de 
170 infants i monitors 
evacuats de Coaner

L’Ajuntament ha instal·lat pla-
fons informatius en el polígon de 
La Pobla i les zones industrials de 
Joncarets i Abadal. Els nous pla-
fons són una iniciativa de l’àrea 
de Promoció Econòmica, amb la 
col·laboració de l’àrea d’Urbanis-
me i l’Associació Empresarial de 
Súria, i el suport de la Diputació.

Rètol de la zona industrial Abadal

Nous plafons a les zones 
industrials de La Pobla, 
Joncarets i Abadal

Súria va celebrar una jornada de 
neteja del riu Cardener, coordi-
nada per l’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament i la Mancomuni-
tat Intermunicipal del Cardener. 
D’altra banda, el Consorci del Ba-
ges per a la Gestió de Residus va 
fer una campanya per incentivar 
la recollida orgànica a la llar.

Jornada de neteja del 
riu Cardener i promoció    
de la recollida orgànica
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RECONEIXEMENT A LA FESTA MÉS REPRESENTATIVA DE SÚRIA

Les Caramelles s’incorporen al Catàleg 
del Patrimoni Festiu de Catalunya

Les Caramelles de Súria formen 
part del Catàleg del Patrimoni Fes-
tiu de Catalunya des del passat mes 
de juny. El departament de Cultura 
de la Generalitat ha inclòs la festa 
surienca dins d’aquest llistat oficial 
de les celebracions, festes i elements 
singulars més destacats del país.
La Generalitat ha remarcat l’arrela-
ment de les Caramelles i els nivells 

de participació assolits, que en les 
darreres edicions ha superat la xifra 
de nou-cents caramellaires. La peti-
ció de catalogació va ser realitzada 
per iniciativa de l’Ajuntament. En-
tre les festes que també en formen 
part hi ha la Patum de Berga, la Fes-
ta dels Traginers de Balsareny, la 
Festa de la Llum de Manresa i les 
Enramades de Sallent.

Accions per promoure la lectura

Una vintena d’alumnes de les escoles surienques 
d’educació primària van participar com a jurats 
del Premi de Literatura Infantil Atrapallibres, dins 
del programa Súria Municipi Lector. L’acte de 
cloenda va tenir lloc a la Biblioteca Pública.

Noves troballes a les Guixeres

Dues noves tombes medievals van ser descober-
tes en la 12a Campanya d’Excavacions Arque-
ològiques a l’Espai Patrimonial de les Guixeres 
amb la participació d’una trentena de persones, 
entre adults i estudiants de l’institut Mig-Món.

L’Escola Municipal de Música i 
l’Escola Bressol Municipal Petit 
Estel han iniciat les activitats del 
curs 2016-17. Per la seva banda, 
l’Escola Municipal de Formació 
d’Adults ha realitzat durant el mes 
de setembre les matriculacions per 
al nou curs. En el conjunt de la vila, 
els centres de preescolar, educació 
primària i secundària van comen-
çar les classes amb 945 alumnes.

Començament del curs 
escolar als centres 
educatius de la vila 

La terrassa de Cal Balaguer del 
Porxo va acollir el mes de juny un 
cicle de Vermuts Musicals que va 
oferir actuacions musicals de qua-
litat i una bona resposta del públic. 
El cicle va ser organitzat per l’àrea 
de Cultura de l’Ajuntament per 
enriquir la programació d’activi-
tats culturals i de lleure al Poble 
Vell, revaloritzar l’esmentat espai 
i promoure músics i grups locals.

Èxit del cicle de Vermuts 
Musicals a la terrassa de 
Cal Balaguer del Porxo Acte de cloenda de la darrera edició de les Caramelles al Pla de la Font

El Catàleg del Patrimoni Festiu inclou les celebracions més destacades de Catalunya
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Treballem per fomentar l’ocupació i per salaris dignes

Pla de Bages o Mig Cardener?

Paraules de comiat i agraïment
El Grup Municipal de CiU cedeix aquest 
espai per tal que els fins ara regidors Ri-
card Reguant Gallego i Aida Roca Car-
reras puguin adreçar-se a tots els suri-
encs i surienques a través de La Torre.

Ja fa aproximadament 15 mesos de 
l’elecció del nou govern municipal. 15 
mesos que han passat prou ràpid. I em 
sap greu de dir que, per ara, aquí acaba 
la meva legislatura. La meva situació fa-
miliar ha canviat i no puc dedicar a la 
regidoria tot el que la població de Súria 
es mereix i, repeteixo, em sap molt de 
greu haver de prendre aquesta decisió.
Com deia, han estat 15 mesos trepi-

dants, al llarg dels quals he intentat fer 
el màxim pel meu poble, sempre amb 
les millors de les intencions i amb el de-
sig de millorar la nostra vida cultural, 
festiva i educativa.
He pres decisions difícils i altres de més 
fàcils, però sempre amb el suport de tot 
l’equip de govern, a qui aprofito per do-
nar les gràcies per aquests 15 mesos de 
feina plegats, pel seu recolzament i pel 
seu suport.

RICARD REGUANT GALLEGO

Primerament volia agrair a tots els su-
riencs i surienques l’oportunitat que, 

amb els seus vots el juny de l’any passat, 
m’han brindat de poder formar part de 
l’equip de govern i contribuir a la millo-
ra i innovació en temes relacionats amb 
medi ambient i joventut.
Ha estat un any i mig intens, però per 
incompatibilitat horària em serà impos-
sible poder continuar exercint el càrrec 
actual. Així que el cedeixo al següent, 
esperant que s’impliqui i tingui plena 
dedicació per afrontar tots els projectes 
que hem engegat. Ara, per part meva, a 
continuar col·laborant per Súria, per un 
futur millor. 

AIDA ROCA CARRERAS

La regidoria de Promoció Econòmica 
està duent a terme un procés de selec-
ció per cobrir 7 llocs de treball del pla 
local d’ocupació 2016 de l’Ajuntament 
de Súria. Per formar part d’aquesta 
convocatòria cal complir, entre altres 
requisits, el de trobar-se en situació 
legal de desocupació i estar inscrit al 
Servei Local d’Ocupació de l’Ajunta-
ment. 
Els mesos d’octubre i novembre es re-
alitzaran dos cursos intensius d’acre-
ditació de competències en tecnologi-
es de la informació i la comunicació 

(ACTIC) en nivell bàsic, amb l’objectiu 
de preparar-se per poder fer la prova 
i obtenir un certificat. Amb aquesta 
acreditació, els currículums de les per-
sones que cerquin feina tindran un va-
lor afegit que pot ser decisiu a l’hora 
d’aconseguir un lloc de treball.
L’Ajuntament de Súria, a proposta 
d’ERC-SÚRIA, aprova durant  el ple 
de setembre la MOCIÓ PER L’ADOP-
CIÓ A L’AJUNTAMENT DEL SALARI 
MÍNIM DE MIL EUROS. Aquesta mo-
ció la promou la plataforma “ANEM A 
1000” i és una iniciativa ciutadana que 

té com a objectiu aconseguir un salari 
digne per a totes les persones que tre-
ballen al nostre país. D’aquesta mane-
ra es denuncia que l’actual Salari Mí-
nim Interprofessional fixat pel govern 
espanyol en 655 € és insuficient i injust 
per a poder viure. L’Ajuntament de 
Súria, en el marc de les seves compe-
tències, es compromet a treballar per-
què millorin les condicions salarials 
dels treballadors i treballadores amb 
sous més baixos per tendir al mínim 
de 1.000 euros mensuals.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Tot i que pugui semblar un article de-
dicat a la geografia, no és només així, 
també parlarem de centralitat i perifè-
ria, de nuclis grans (totpoderosos) res-
pecte nuclis petits, d’institucions que 
es proclamen al servei de la comarca, 
però que, alguna vegada, temptats pel 
nucli central, se n’obliden.
Intrigant, oi? La història és aquesta: 
any 2011, des de Manresa es va deci-
dir organitzar la Fira Mediterrània el 
segon cap de setmana de novembre 
coincidint, així, amb la Fira Medieval 
d’Oficis de Súria. D’aquesta manera, 

l’Ajuntament de Súria es veia “obli-
gat” a canviar la data de la nostra 
Fira. Se’ns va consultar aquest canvi? 
Doncs, no. Potser no calia que se’ns 
consultés, però hagués estat un detall.
Enguany, després que la Fira Medi-
terrània es tornés a moure de data i 
la nostra Fira Medieval recuperés el 
segon cap de setmana de novembre 
(dies 12 i 13), al Geoparc i al Consell 
Comarcal se’ls acut de muntar una fira 
gastronòmica aquests mateixos dies 
de novembre. Com podeu suposar, 
ni ens han demanat opinió ni ens van 

informar de la seva decisió. Però aquí, 
sí que calia, perquè el Geoparc presu-
meix de Súria com una de les seves 
portes d’entrada i perquè el Consell 
Comarcal hauria de vetllar per tots els 
municipis de la comarca, no per satis-
fer el més gran.
Mentrestant, des de Súria busquem 
la col·laboració i el diàleg amb muni-
cipis veïns, com reflecteix la portada 
d’aquest número de La Torre, perquè 
si cooperem sempre en sortirem refor-
çats tots.

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN...

Un estiu més
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Acomiadem l’estiu i tornem a comen-
çar un nou camí d’activitat política 
municipal.
Això no vol dir que el GIIS hagi estat 
inactiu durant aquest temps: hem pre-
parat les properes actuacions i hem 
donat suport a les festes i activitats 
que s’han organitzat al poble i als bar-
ris, amb les entitats i associacions de 
veïns. Des del GIIS us felicitem i us do-
nem les gràcies.
El tripartit de govern, el maig va deci-
dir que s’havia de solucionar el tema 
de la piscina, quan al juny s’obria; això 
ha fet que banyistes i obra coincidis-

sin, reportant moltes molèsties. Tot se 
soluciona canviant l’accés i construint 
una tanca, amb un cost de més de 
100.000 €. Aquesta temporada conti-
nuàvem tenint problemes de fongs i 
rajoles trencades dins la piscina!
Esperem que no tornin a cometre el 
mateix error i comencin ja a treballar 
per un canvi d’ubicació de les piscines, 
en lloc d’apedaçar instal·lacions obso-
letes.
Vàrem rebre el Conseller de Sanitat de 
la Generalitat: ens va assegurar que 
després d’anys de retard i de què Súria 
ha pagat uns 200.000 € en interessos, 

aquest novembre ens pagarà el deute 
del CAP (sense interessos, és clar). 
Fins ara, el govern fa servir la seva 
majoria per prendre les decisions de 
forma unilateral; cap esforç perquè les 
decisions es consensuïn, però el GIIS 
continuarà treballant, preguntant i 
fent crítica constructiva per ajudar a 
fer les coses amb coherència i sentit 
comú.
El sentit de la democràcia no és només 
obtenir una majoria per decretar, sinó 
intentar arribar a un consens amb tot-
hom.

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS

Falta de valentia i responsabilitat
Després de les vacances, comença el nou curs 
polític, amb l’amenaça de noves eleccions el
desembre. Des del PSC-Súria desitgem que 
es pugui conformar una majoria alternativa 
al govern del Partit Popular, per regenerar 
el país i recuperar els drets socials perduts 
a mans de les dretes aquesta passada legisla-
tura. Però això sembla complicat després de 
veure com CDC pacta amb el PP la presidèn-
cia del Congrés dels Diputats..
Si girem la mirada cap a Súria, l’estiu ens ha 
deixat l’última proclamació del pubillatge 
surienc el mes de juliol passat.
Sobre aquesta decisió, el PSC ha quedat força 
perplex, ja que durant tots els anys de govern
socialista, el grup municipal de CiU era un 
dels més ferms defensors d’aquesta tradició 

de la vila, que el PSC sempre va respectar i 
vetllar.
L’equip de govern conservador va anunci-
ar públicament que aquesta decisió s’havia 
pres per “unanimitat”, i des del Grup Muni-
cipal Socialista creiem que cal aclarir aquest 
fet: 
És cert que des de la regidoria corresponent, 
es va dur a terme una reunió amb tots els 
grups polítics per tal de tractar el tema, però 
creiem que pretenia ser més una “formalitat” 
que un debat en profunditat, ja que als pres-
supostos aprovats mesos abans, la partida 
corresponent a l’espectacle i proclamació de 
la pubilla s’havia suprimit.
Això denota que la decisió d’eliminar el pu-
billatge ja s’havia pres i aprovat, i l’equip de 

govern hauria hagut de demostrar coratge 
i assumir responsabilitat per les decisions 
preses, i no excusar-se amb preteses unani-
mitats per intentar defugir algunes possibles 
crítiques.
Aquest no deixa de ser un altre dels exem-
ples d’incoherències i falta de valentia de 
CiU, ERC i AiS, que ens deixa una sensació 
de manca de responsabilitat i falta de planifi-
cació en la presa de decisions.
Esperem que aquest nou curs sigui l’any en 
que el nostre equip de govern desperti i es 
comenci a implicar en el desenvolupament 
social del nostre municipi.
Súria es mereix fer un pas endavant.

GRUP MUNICIPAL DEL PSC
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