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Les millores inauguren una nova   
etapa a les Piscines Municipals  
La posada al dia s’estrena amb l’inici de la temporada d’estiu
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LA IMPORTANT RENOVACIÓ D’UN EQUIPAMENT BÀSIC PER A L’ESPORT I EL LLEURE 
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La millora de les Piscines Muni-
cipals, una de les obres públiques 
més esperades, ja és una realitat des 
del passat  22 de juny, dia de la pre-
sentació pública d’aquesta actuació 
que ha donat continuïtat a una pri-
mera fase que es va portar a terme 
fa dos anys i que adapta el recinte 
a les noves exigències de la norma-
tiva en aquest tipus d’instal·lacions. 
La presentació de les millores es va 
fer en una jornada de portes ober-
tes que va tenir lloc un dia abans 
de l’inici de la temporada d’estiu. 
Es tracta d’una de les reformes més 
importants en la història d’aquest 
recinte esportiu i d’oci que va ser 
inaugurat l’any 1962.
El projecte d’aquestes noves millo-
res ha estat impulsat per l’àrea d’Es-
ports de l’Ajuntament i realitzat 
pels serveis tècnics de l’àrea d’Ur-
banisme. El pressupost de contracte 
va ser de 592.254 euros, IVA inclòs, 
que també han estat finançats per 
l’Ajuntament.
Les obres que s’hi han portat a ter-
me han estat les següents:
▶ Renovació dels vasos, conver-
tint-los en desbordants per afavorir 
la circulació de l’aigua, i construcció 
de nous dipòsits de compensació.
▶ Renovació del sistema de desin-

fecció de l’aigua, substituint el clor 
líquid per un sistema d’electròlisi 
salina, menys agressiu per a la pell, 
els cabells i els teixits.
▶ Renovació del sistema de filtratge 
de l’aigua, que ha passat a ser de vi-
dre actiu, en lloc de sorra.
▶ Elevació del nivell de la zona de 
platja per fer-ne un únic nivell.
▶ Renovació de la pavimentació de 
les zones de platja i espai verd.
▶ Construcció de nova piscina de xi-
polleig i nova zona de dutxes.
▶ Construcció d’una nova escala 
per accedir a la planta de la terrassa.
▶ Construcció de nous serveis d’ac-
cés des de la piscina per a la tempo-
rada d’estiu.
▶ Ampliació del magatzem existent. 
▶ Instal·lació de nova il·luminació i 
equipament.
D’aquesta manera, les obres no no-
més han comportat millores en els 
espais exteriors del recinte, sinó 
també en instal·lacions bàsiques per 
al tractament de l’aigua.
L’any 2016 es va fer una primera 

fase de les obres, que va comportar 
la construcció del nou vestíbul i del 
passadís exterior entre l’entrada a 
les Piscines i el Pavelló Municipal 
d’Esports. En aquest sentit, un dels 
objectius d’aquesta intervenció era 
convertir aquests dos equipaments 
en una àrea esportiva més integra-
da, amb serveis i equipaments co-
muns.
Les millores que s’hi han portat a 
terme enguany no tanquen les pre-
visions i alternatives de possibles 
futures actuacions a les Piscines 
Municipals. En aquest sentit, una 
de les actuacions previstes consis-
teix en la instal·lació d’un ascensor 
per accedir a la terrassa del bar.
A més llarg termini es planteja 
convertir el recinte de les Piscines 
Municipals en un nucli permanent 
de dinamització del centre urbà de 
la vila, amb la possible instal·lació 
d’un bar-restaurant que podria fun-
cionar durant tot l’any.
El recinte de les Piscines Munici-
pals ocupa una superfície de 2.994 

Una jornada de portes 
obertes va servir per 
presentar les actuacions 
realitzades enguany a 
les Piscines Municipals, 
dins d’un projecte a més 
llarg termini en aquest 
recinte esportiu i d’oci

Les Piscines Municipals estrenen les millores 
coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu

Vista parcial de les Piscines Municipals de Súria en l’actual temporada d’estiu
La imatge correspon al desenvolupament de la campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’
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Acabem de tancar una Festa Major que ha 
estat molt participada, amb un programa 
d’actes que ha continuat amb la línia de re-
novació que s’havia iniciat en les darreres 
edicions. Des de l’Ajuntament volem ma-
nifestar el nostre agraïment i la nostra feli-
citació a totes aquelles persones que han fet 
possible aquest èxit. Com deia el President 
Carles Puigdemont en el pregó d’enguany, 
les Festes Majors són expressió d’integració 
i sentiment comunitari. L’alegria pròpia de 
la Festa Major no ens ha fet oblidar, però, 

la injustícia que encara pateixen els nostres 
presos i exiliats polítics, que hem tingut molt 
presents al llarg d’aquests dies. En aquest 
número de La Torre també us parlem d’un 
altre fet molt destacat: l’estrena de les millo-
res de les Piscines Municipals. La renovació 
d’aquest important equipament és una de les 
obres més destacades d’aquest mandat mu-
nicipal: un espai millorat per a l’esport, l’oci i 
també la convivència. 

JOSEP M. CANUDAS I COSTA
Alcalde de Súria

Espais per a la convivència

EDITORIAL

metres quadrats. Fins ara, les obres 
més importants s’havien portat a 
terme l’any 1992, amb l’eliminació 
de les antigues graderies i dels an-
tics vestidors soterrats, la reducció 
de la profunditat dels vasos i la re-

novació de l’equip de filtratge i de-
sinfecció.
La gestió de les Piscines Municipals 
durant l’actual temporada d’estiu, 
que es perllongarà fins al proper 7 
de setembre, és a càrrec de la Soci-

etat Atlètica de Súria (SAS). El re-
cinte acull diferents activitats, com 
una part del casal municipal d’estiu 
‘El Juliol tot ho vol’, els tradicionals 
cursets de natació i actes culturals i 
de lleure, entre d’altres.

Les imatges 1, 2 i 3 mostren l’evolució de les obres que s’han desenvolupat entre gener i juny d’enguany per tal d’implementar  
les millores de les Piscines Municipals. A la imatge 4, visita d’obres amb l’alcalde Josep Maria Canudas i tècnics municipals.

1 2

3 4
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El ple municipal del passat 28 
de juny va aprovar per unanimi-
tat sengles mocions per exigir el 
compliment dels acords europeus 
d’acollida a les persones refugi-
ades i per reclamar que les ad-
ministracions locals disposin de 
prou recursos per a l’aplicació de 
la nova normativa sobre Hisendes 
Locals. La moció sobre l’acolli-
ment als refugiats va ser presen-
tada per tots els grups municipals 
(CiU, ERC, aiS, GIIS i PSC). L’altra 
moció va ser presentada pel Grup 
Municipal del GIIS i serà traslla-
dada a les entitats municipalistes 
catalanes per tal que la facin arri-
bar als ajuntaments catalanas de 
menys de 20.000 habitants.

Mocions sobre les 
Hisendes locals i sobre 
l’acolliment als refugiats

COL·LABORACIÓ PER SEGUIR GARANTINT LA COHESIO SOCIAL

Súria ha estat enguany el munici-
pi convidat de la fira manresana 
ExpoBages, que va tenir lloc entre 
els dies 18 i 20 de maig. El patri-
moni, les tradicions, la història i la 
cultura van ser els eixos destacats 
de la presència surienca en el cer-
tamen, amb un estand al Passeig 
de Pere III, l’exposició del cente-
nari de la mineria de potassa, una 
representació de ‘Salats!’, un con-
cert de l’Escola Municipal de Mú-
sica i una sessió de contacontes.

L’alcalde Josep Maria Canudas i el gerent de Sorea van signar la pròrroga
El conveni es va fer fa dos anys i mantindrà la seva vigència durant tot aquest 2018

L’Ajuntament i Sorea prorroguen els 
ajuts per a les famílies vulnerables

Imatge parcial de l’estand de Súria

Súria, municipi convidat 
de la fira multisectorial 
manresana ExpoBages

L’Ajuntament i l’empresa Sorea, 
concessionària del servei munici-
pal d’aigües potables, han prorro-
gat fins al proper 31 de desembre 
el conveni signat fa dos anys per tal 
que les famílies usuàries que es tro-
bin en una situació precària puguin 
accedir al fons de solidaritat de la 
companyia.
El fons de solidaritat de Sorea té un 
import anual de 1.500 euros, desti-
nats a liquidar de forma total o par-
cial el deute contret per famílies que 
estiguin en situació de precarietat o 

vulnerabilitat econòmica, acredita-
da per l’àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament.
La pròrroga del conveni va ser sig-
nada a la Casa de la Vila per l’alcal-
de Josep Maria Canudas i el gerent 
de Sorea, Josep Maria Montserrat. 
Les persones que compleixin els re-
quisits i vulguin acollir-se als ajuts 
s’han d’adreçar a l’àrea de Benestar 
Social de l’Ajuntament (planta bai-
xa de la Casa de la Vila) per tal que 
els serveis municipals puguin valo-
rar la idoneïtat de l’atorgament.

Signatura d’un conveni de col·laboració per   
a l’organització de la Festa Major d’enguany
L’Ajuntament i l’Associació Festa 
Major de Súria van signar el 22 de 
juny un conveni sobre la subven-
ció  municipal destinada a l’orga-
nització de la Festa Major d’en-
guany. L’organització d’aquesta 
edició ha anat a càrrec de l’esmen-
tada entitat, amb la col·laboració 
de les àrees de Cultura, Joventut i 
Esports de l’Ajuntament. Signatura del conveni de col·laboració
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La Festa Major registra una alta participació 
i una bona acollida a les novetats d’enguany
L’elevada participació i la bona 
acollida a les novetats del progra-
ma han caracteritzat la Festa Major 
d’enguany. El pregó de festes va 
anar a càrrec del President de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, en un 
missatge enregistrat a Alemanya.
La identitat del pregoner d’enguany 
va ser una sorpresa fins a darrera 
hora. Carles Puigdemont va fer un 
elogi de les festes majors  
com a esdeveniments que 
enforteixen el sentiment de 
comunitat per construir un 
país lliure i “sense por”.
L’altre convidat instituci-
onal destacat de la Festa 
Major ha estat el conseller 
de Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública de la 
Generalitat, Jordi Puigneró, 
amb arrels familiars surien-

ques, i que va presidir les Tocades. 
Prèviament, el conseller Puigneró i 
l’equip de govern van visitar el Po-
ble Vell. 
En la recepció a les entitats, que es 
porta a terme després de les Toca-
des, el conseller Puigneró va fer un 
elogi del treball de les entitats i va 
afirmar que l’actual Govern català 
“ha de continuar fent coses sense 

oblidar en cap moment que tenim 
presos polítics i persones exiliades 
que no tenen llibertat”. Al final de 
les Tocades, nombroses persones 
van exhibir tires reivindicatives, 
llaços i ventalls grocs per exigir la 
llibertat dels presos i els exiliats.
Els Kampionats Esportius Nocturns 
(KEN), el Ràpid Tram de Motos, 
la cercavila nocturna, el vermut 

amb tast de champagne 
Moët&Chandon, la campa-
nya ‘Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple’, el Festival Holi i 
el Súper Tobogan han estat 
altres actes destacats del 
programa. Un tram dels 
carrers del centre urbà va 
ser tancat al trànsit en les 
hores centrals de la Festa 
Major per donar més prota-
gonisme als vianants.El conseller Puigneró i l’equip de govern, al Poble Vell

ACTES PER A TOTS ELS PÚBLICS EN UN PROGRAMA RENOVAT

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat el pregoner de la Festa Major amb un missatge enregistrat
Dos dels actes destacats del programa han estat els Kampionats Esportius Nocturns (KEN) i el vermut amb tast de Moët&Chandon
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INICIATIVA PER DINAMITZAR EL COMERÇ DE DOS BARRIS HISTÒRICS

Súria participa per tercer any seguit 
en la campanya dels Barris Antics

Súria ha participat enguany per ter-
cer any consecutiu en la campanya 
‘Barris Antics. Molt per descobrir, 
molt per oferir’ amb l’objectiu de 
potenciar i dinamitzar el comerç de 
proximitat als barris del Poble Vell 
i Sant Jaume. El passat 8 de juliol, 
dins del programa de la Festa Ma-
jor, va tenir lloc a la plaça de Sant 
Joan el sorteig dels premis entre 
totes les butlletes presentades per 
les persones que al llarg del mes 
de juny van comprar en els establi-
ments suriencs adherits.

La campanya comercial dels Bar-
ris Antics és desenvolupa enguany 
en prop d’una quarantena de viles 
i ciutats de Catalunya, impulsada 
per les xarxes Barris amb Projectes 
i Barris Antics amb Projectes, pro-
mogudes per la Generalitat. La par-
ticipació de Súria en la campanya és 
coordinada i impulsada per l’àrea 
de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament. La iniciativa també compta 
amb el suport de les quatre Diputa-
cions catalanes, els respectius ajun-
taments i la patronal Pimec. 

Súria va començar l’any 2018 amb 
5.895 habitants de dret, segons el 
padró municipal que va ser apro-
vat per unanimitat en el ple mu-
nicipal ordinari del passat 28 de 
juny. En relació amb el padró de 
l’any anterior, Súria va perdre 16 
habitants. Per sexes, es manté la 
proporció dels darrers anys amb 
un percentatge més gran de dones 
(51,18%) que d’homes (48,82%) en 
el conjunt de la població total.

Súria va començar l’any 
amb 5.895 habitants, 
segons el darrer padró

La plaça de Sant Joan va acollir el 
passat 22 d’abril una trobada del 
programa ‘Quedem?’ per afavo-
rir la socialització de les perso-
nes grans i les relacions interge-
neracionals a través de diferents 
activitats lúdiques i culturals. El 
programa forma part de les inicia-
tives promogudes des de l’àrea de 
Benestar Social de l’Ajuntament i 
el Consell Municipal de la Gent 
Gran de la vila.

La trobada ‘Quedem?’ 
promou l’apropament 
intergeneracional

El ple municipal ordinari del pas-
sat 31 de maig va aprovar inicial-
ment per unanimitat el Catàleg de 
Camins Municipals. El document, 
elaborat per la Diputació de Bar-
celona, inclou les dades bàsiques 
de 35 camins de la vila. Segons el 
Catàleg, molts camins presenten 
un estat general de conservació 
acceptable. La longitud total de 
la xarxa de camins municipals in-
ventariats és de 71,40 quilòmetres.

Aprovació inicial del    
Catàleg de Camins        
Municipals de la vilaReforçament de la Brigada d’Obres i Serveis 

per fer tasques de desbrossament d’herbes
La Brigada Municipal d’Obres i 
Serveis va ser reforçada el passat 
mes de maig amb dues persones 
contractades per l’àrea de Medi 
Ambient per portar a terme tas-
ques de desbrossament d’herbes 
als barris de la vila i altres punts 
del municipi.
L’objectiu d’aquest reforçament 
era accelerar les esmentades tas-

ques de desbrossament, davant 
del problema generat per l’im-
portant creixement d’herbes que 
es va registrar en diferents espais 
de la vila a causa de les intenses 
pluges de la passada primavera. 
El personal de reforç va portar a 
terme aquests treballs durant vuit 
hores diàries i cinc dies a la set-
mana.

Butlletes presentades en la nova edició de la campanya dels Barris Antics
El sorteig va tenir lloc el passat 8 de juliol, dins del programa d’actes de la Festa Major
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Súria va participar en la campanya 
d’àmbit europeu ‘Let’s clean up 
Europe’ amb una jornada de neteja 
que va tenir lloc el passat 20 de maig 
a l’entorn del riu Cardener. Aquesta 
acció donava continuïtat a la que es 
va fer el novembre de l’any passat 
en la primera activitat pública de la 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de 
la vila.
Aquesta nova actuació va ser con-
vocada per l’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament, el Consell Munici-
pal de Medi Ambient i la Xarxa de 

Voluntariat Ambiental. La jornada 
es va desenvolupar en un dels trams 
urbans de la llera del riu Cardener, 
a les proximitats de la plaça de Sant 
Joan i el Pavelló Municipal d’Es-
ports. Les persones participants hi 
van recollir plàstics, envasos de vi-
dre, papers i material de rebuig.
La campanya ‘Let’s clean up Euro-
pe’ se celebra cada any a diferents 
països europeus per promoure ac-
cions de sensibilització contra l’abo-
cament il·legal de residus en l’en-
torn natural.

LA PRESERVACIÓ DE L’ENTORN, UN OBJECTIU PERMANENT

XXXXX

L’Ajuntament de Súria es va afe-
gir a la celebració del Dia Inter-
nacional de l’Alliberament LGTBI 
amb la projecció del documental 
‘Crits de llibertat’ i la col·locació 
de la bandera arc iris a la façana 
principal de la Casa de la Vila.

L’Ajuntament s’afegeix  
a la celebració del Dia 
per l’Alliberament LGTBI

‘El Juliol tot ho vol’ amplia enguany les seves 
activitats a la primera setmana de setembre
El casal municipal d’estiu ‘El Ju-
liol tot ho vol’ se celebra enguany 
del 25 de juny al 27 de juliol, i del 
3 al 7 de setembre, gestionat per la 
Fundació Pere Tarrés. L’ampliació 
del casal a la primera setmana de 
setembre és una novetat que res-
pon a una petició que havia estat 
formulada per les famílies en els 
darrers anys. Sessió informativa sobre el casal

Nova jornada de neteja al Cardener 
dins d’una campanya d’àmbit europeu

Imatge de la segona jornada de neteja realitzada a l’entorn del riu Cardener
L’activitat formava part de la campanya ‘Let’s clean up Europe’, celebrada el mes de maig

Les millores realitzades a la riera 
de Tordell per recuperar aquest 
espai natural van ser presentades 
en una visita guiada que va tenir 
lloc el passat 5 de maig. Aques-
tes actuacions s’han desenvolu-
pat en un tram aproximat d’uns 
2.200 metres i formen part de les 
mesures compensatòries acorda-
des entre l’Ajuntament de Súria 
i l’empresa ICL pels treballs de 
construcció de l’accés de la rampa 
minera de Cabanasses.

Presentació de les 
millores fetes a l’entorn 
de la riera de Tordell

Foto de les persones participants

Súria va participar en la Setmana 
Europea dels Geoparcs amb una 
visita geològica a la zona de les 
Guixeres, centrada en les restes 
dels antics forns de guix que hi ha 
en aquesta zona. La visita va tenir 
lloc el passat 9 de juny.

Visita a les Guixeres  
dins de la Setmana     
Europea dels Geoparcs
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PROMOCIO DEL TURISME A L’EIX DEL CARDENER

Centenari del barri Santa Maria

L’alcalde Josep Maria Canudas i altres membres de 
la corporació van assistir el 5 de maig als actes del 
centenari del barri Santa Maria. Durant la jornada 
van ser inaugurats el nou local de l’Associació de 
Veïns i un nou espai de jocs infantils.

L’àrea de Promoció Econòmica ha 
convocat enguany la tercera edi-
ció dels ajuts econòmics a la crea-
ció de llocs de treball i la inversió 
empresarial, adreçada a micro, 
petites i mitjanes empreses amb 
seu fiscal a Súria. El termini de 
presentació de sol·licituds va aca-
bar el 30 de juny. Els ajuts oscil·len 
entre un màxim de 3.000 euros i 
un mínim de 300 euros.

Tercera edició dels ajuts 
a la creació de llocs de 
treball i la inversió

L’Ajuntament ha proposat a la 
Generalitat les següents festes 
locals per a l’any 2019: dilluns 10 
de juny (Segona Pasqua) i dilluns 
15 de juliol (Festa Major). L’any 
vinent, la diada de Sant Sebastià 
(20 de gener), que sempre és una 
de les dues festes locals de Súria, 
s’escau en diumenge, i per això ha 
estat proposat el dia de la Segona 
Pasqua per substituir-la.

L’Ajuntament proposa 
les dues festes locals 
per a l’any 2019

L’Ajuntament i la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener posa-
ran en marxa quatre paquets turís-
tics conjunts que inclouran visites 
al Poble Vell i activitats a l’Ecorail 
del Cardener. El conveni de col-
laboració entre les dues instituci-
ons per tal de fer-ho possible va ser 
aprovat per 10 vots a favor (CiU, 
ERC, aiS i PSC) i 3 abstencions 

(GIIS) en el ple municipal ordinari 
celebrat el passat 28 de juny.
L’objectiu d’aquests nous paquets 
és seguir impulsant l’oferta turística 
de Súria i de l’eix del Cardener com 
a element dinamitzador de l’econo-
mia local. L’Ecorail consisteix en un 
recorregut d’uns 7 quilòmetres en 
trenet o ciclorail entre Callús i Sant 
Fruitós de Bages.

Cloenda del premi Atrapallibres

Alumnes de les escoles de Súria i de Valls de To-
rroella (Sant Mateu de Bages) van rebre el passat 
12 de juny a la Biblioteca Pública els diplomes 
acreditatius de la seva participació com a jurats 
del 13è Premi de Literatura Infantil Atrapallibres.

El Poble Vell oferirà paquets turístics 
conjunts amb l’Ecorail del Cardener

Activitat de l’Ecorail, un dels atractius turístics destacats de l’eix del Cardener
El ple municipal va aprovar el conveni per fer possible la posada en marxa dels paquets

Foto: Ecorail del Cardener
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RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA I EL PATRIMONI HISTÒRIC DE LA VILA

Noves troballes arqueològiques de la 
Campanya d’Excavacions a les Guixeres

La 14a Campanya d’Excavacions 
Arqueològiques es va tancar el pas-
sat 6 de juliol amb la troballa d’una 
tomba medieval amb restes huma-
nes en una de les estances de la tor-
re del Puig de Sant Pere. En un altre 
lloc de la torre van ser trobades les 
restes d’un altre individu.
És la primera vegada que apareixen 
restes humanes fora de la sagrera 
de l’antiga església de Sant Pere del 
Puig, també dins de l’Espai Patri-
monial de les Guixeres, i dins d’un 
edifici que fins ara 
era considerat d’ús 
civil i no religiós.
Enguany també 
han estat localitza-
des les restes d’un 
infant i dos nadons 
a la sagrera de 
l’antiga església, i 
nombroses peces 
de ceràmica. 
Aquesta nova edi-
ció de la Campa-
nya ha comptat 
amb la participació 
d’unes 25 persones 

voluntàries, majoritàriament joves, 
sota la direcció de les arqueòlogues 
Cristina Belmonte i Roser Arcos. 
Com en anys anteriors, hi han pres 
part alumnes de l’Institut Mig-Món 
i persones adultes interessades en la 
recuperació del patrimoni històric. 
La Campanya d’Excavacions Ar-
queològiques és una iniciativa de 
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament 
i de l’Institut Mig-Món, amb l’au-
torització del Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Generalitat. 

També hi han col-
laborat el depar-
tament de Cultura 
de la Generalitat, 
les empreses ICL, 
Construccions Ba-
gesfran i Samcat 
Gestió de Residus, 
les entitats Casal 
de la Dona i Amics 
Moto Valls de Tor-
roella, el col·lectiu 
Els Jubilats de les 
Guixeres i la famí-
lia propietària dels 
terrenys.

L’alcalde Josep Maria Canudas 
i altres membres de l’equip de 
govern municipal van assistir a 
Barcelona a la presentació del do-
cumental de TV3 ‘La guerra ina-
cabada’, que va ser emès el passat 
1 de juliol. ‘La guerra inacabada’ 
és un treball de memòria històrica 
sobre la guerra civil a Catalunya, 
amb presència destacada de dos 
tràgics fets suriencs relacionats 
amb el conflicte: l’afusellament 
de Can Maçana (1939) i l’assassi-
nat d’Alfons Bransuela (1937). A 
la seva presentació hi van assistir 
familiars de les víctimes dels fets 
recordats, membres de l’equip del 
documental i responsables de Te-
levisió de Catalunya.

Es presenta a Barcelona 
el documental ‘La guerra 
inacabada’, emès a TV3

El Castell de Súria i el Parc Muni-
cipal Macary i Viader van acollir 
el juny passat el cicle de Tastos 
Musicals, una iniciativa pensada 
per promoure l’activitat musical 
surienca i els productes locals de 
qualitat. Prop d’una setantena de 
persones va participar en cadas-
cuna de les dues sessions del cicle. 
L’organització dels Tastos Musi-
cals va anar a càrrec de l’Associ-
ació Festa Major de Súria, amb el 
suport de l’Ajuntament.

El Castell i el Parc 
Macary i Viader acullen 
els Tastos Musicals

Estrena del documental a Barcelona

Foto de grup de la visita de cloenda, amb els participants en l’edició d’enguany
Unes 25 persones hi han pres part, majoritàriament alumnes de l’Institut Mig-Món

Tomba descoberta a la torre
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Ocupació, comerç i empresa

Participació i reivindicació

L’últim any, un any de feina i il·lusió
La Festa Major i l’arribada de les vacan-
ces d’estiu d’enguany, marquen l’inici 
de l’últim any de mandat de l’actual 
Equip de Govern: el període 2015– 2019.
No obstant, els regidors de Convergèn-
cia i Unió, l’encarem amb la mateixa 
il·lusió i voluntat de servei a Súria i als 
seus veïns i veïnes. Som conscients que 
encara ens queden reptes per fer i pro-
jectes a desenvolupar, i per això no hem 
d’afluixar ni relaxar-nos.
L’Espai Cultural de Cal Pau, que ha 
d’acollir la nova biblioteca, uns espais 
que serveixin de punt de trobada a les 
entitats de la Vila o una sala polivalent 

que doni a Súria un nou espai per expo-
sicions, conferències o actes d’expressió 
artística, seguirà sent la nostre prioritat.
Com ho ha de ser la millora de l’illa de 
Sant Jaume. Aquest any s’acabaran els 
murs de contenció que permetran tor-
nar a fer transitable aquest tram del 
carrer Sant Sebastià. I ja s’està treballant 
amb la Diputació de Barcelona per la re-
dacció de la seva urbanització.
Seguirem treballant per la millora de 
les condicions de vida d’aquelles perso-
nes que encara tenen necessitats, sense 
oblidar-nos del medi ambient, la col-
laboració amb la Unió de Botiguers i 

l’Associació d’Empresaris de Súria, dels 
nostres parc i jardins, la projecció turís-
tica de la vila i l’aposta per la cultura.
És el compromís que vam agafar amb 
els suriencs i surienques i no afluixa-
rem.
També volem tenir un record per als 
nostres presos polítics. El fet que s’ha-
gin traslladat a la presó de Lledoners 
encara ens els fa tenir més presents. No 
afluixarem en l’exigència del seu allibe-
rament. No els volem a prop de casa, 
ELS VOLEM A CASA!!

GRUP MUNICIPAL DE CiU

Les àrees més importants de la regido-
ria de Promoció Econòmica són ocu-
pació, comerç i empresa. ERC-SÚRIA 
prioritza accions en aquests tres eixos. 
Dies enrere ens ha arribat la crítica que 
només pensem en una part del poble; 
que les accions que fem són només 
“per als independentistes”. A part de 
ser completament fals, deixa en evi-
dència a qui fa aquests tipus d’acusa-
cions: les campanyes de dinamització 
comercial no miren la ideologia ni 
dels botiguers ni dels compradors. 
Els ajuts destinats als autònoms i a les 
empreses no valoren la filiació políti-

ca, i quan algú s’adreça a l’ajuntament 
no se’l tracta millor si porta un llaç de 
color groc. Els actes que s’organitzen 
des de l’Ajuntament són fruit de la 
col·laboració de moltes persones sense 
importar el partit polític al que voten 
i van adreçats a totes les edats, amb 
activitats de tota mena perquè tothom 
en pugui gaudir. Aquesta és la realitat 
que alguns volen distorsionar i enne-
grir.
Hi ha formacions polítiques que bus-
quen la confrontació entre veïns men-
tre que altres formacions treballem 
per un present i un futur millor PER 

A TOTS des del diàleg i amb actitud 
constructiva. Cal treballar en positiu 
sense importar els orígens, sense im-
portar la llengua que es parla a casa. 
Treballem entre tots per un demà mi-
llor que beneficiï a tothom.
Volem tenir un record molt especial 
pels presos polítics i per les persones 
que han de viure a l’exili. Persones 
innocents que són castigades i perse-
guides per la seva manera de pensar. 
Un país on la justícia no és justa i no 
és igual per a tothom no ens pot deixar 
indiferents.

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Arribem a finals de juliol i, per tant, 
estem a punt de tancar l’actual curs 
polític, abans de reprendre el que 
serà el darrer d’aquest mandat. Des 
de l’alternativa independent per a 
Súria creiem que val molt la pena 
acabar parlant de la Festa Major d’en-
guany, tot i el risc de repetir algun as-
pecte que trobareu en aquest número 
de La Torre.
Destacar l’excel·lent organització im-
pulsada i liderada per les regidories 
de Cultura i Joventut i duta a terme 
per la Comissió de Festa Major; els 

hem d’agrair la renovació de la festa 
i la diversitat d’actes programats per 
a tots els gustos. L’èxit, però, no de-
pèn només d’aquests tres organismes 
sinó que, en bona part, depèn de la 
participació de surienques i suriencs 
que, enguany, ha estat formidable. 
Felicitar-vos i agrair-vos que hagueu 
sortit als carrers i places a gaudir de 
la festa.
No es pot oblidar, ni en una festa ma-
jor, la situació política que ha viscut i 
viu Catalunya; així, el cap de setma-
na s’inaugurava amb un pregó oficial 

a càrrec del MHP en Carles Puigde-
mont on destacava el paper de les 
festes majors com a element que con-
tribueix a reforçar vincles en la comu-
nitat i, al mateix temps, demanava de 
recordar que hi ha presos polítics a 
l’estat espanyol i persones exiliades a 
qui es persegueix per les seves idees.
Cal, doncs, mantenir ben viu aquest 
record i exigir que es garanteixi la lli-
bertat d’expressió.
Que gaudiu d’un molt BON ESTIU 
groc !

GRUP MUNICIPAL DE L’AIS
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Senyor alcalde, ara sí?
Per fi, després de dues legislatures, el 
nostre alcalde, en Josep Maria Canu-
das, ha escrit un discurs integrador. 
Tant és així que, permeteu-nos-ho, 
reproduirem parcialment alguns pa-
ràgrafs de la salutació del programa 
de la Festa Major d’enguany,  que ens 
ha commogut:
“Cal trobar un equilibri que pugui 
satisfer, si no totes, sí la immensa ma-
joria de sensibilitats tan diverses que 
conviuen en una vila com la nostra”.
 “Súria és una comunitat plural, i 
la Festa Major ha de ser expressió 
d’aquesta pluralitat. Tothom se l’ha 

de sentir seva des de l’acceptació 
d’aquesta pluralitat (...). Per això us 
convidem a participar-hi amb intensi-
tat, però sobretot amb esperit cívic i el 
màxim respecte pels altres.”
“Es tracta de la darrera Festa Major 
de l’actual mandat municipal, i per 
tant és el tancament d’una etapa en 
què tots els regidors i regidores, des 
del govern o l’oposició, hem intentat 
posar els nostres millors esforços al 
servei de la comunitat.”
Li hem de reconèixer el mèrit, i ens 
congratulem que a la fi se n’hagi 
adonat -i esperem i desitgem que 

els seus companys de govern tam-
bé- que el millor per Súria és cercar 
punts en comú, enlloc de confronta-
ció. Fa molts anys que el GiiS intenta 
potenciar aquesta actitud positiva, 
treballant objectius comuns, enlloc de 
voler vencedors... i per tant vençuts.
El GiiS és el Partit d’àmbit local de 
Súria, transversal i integrador de to-
tes les sensibilitats, treballant sempre 
per millorar Súria. El GiiS, sempre A 
PROP TEU!

GRUP MUNICIPAL DEL GIIS
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▶ AJUNTAMENT  DE  SÚRIA ................................................... 93 868 28 00
Horari de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC): Dilluns a divendres feiners, de 
9 a 14 h. Dijous feiners, de 16 a 18.30 h (excepte vigílies de festiu, juliol, agost i 
fins al 15 de setembre).

▶ POLICIA  LOCAL ................................................................ 93 869 64 00
▶ CENTRE  DE  SALUT ............................................................. 93 869 40 07

Horari: Dilluns a divendres, de 8 a 21 h. Urgències: Dies feiners, de 21 a 8 h de 
l’endemà. Dissabtes, diumenges i festius, 24 hores. Per a atenció d’urgències, 
cal trucar al timbre de l’entrada pel carrer Magí Fàbrega.

▶ JUTJAT  DE  PAU ................................................................. 93 868 29 32
Horari: Dimarts a divendres, d’11 a 14 h. 

▶ BIBLIOTECA PÚBLICA ........................................................ 93 869 52 44
Horari d’estiu (juny a setembre): Dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. Dijous, 
també de 10 a 13 h. Consultar horari del mes d’agost. 
Horari d’hivern (octubre a maig): Dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. Dijous i 
dissabtes, també de 10 a 13 h. 

▶ OFICINA DE TURISME/CAL BALAGUER DEL PORXO ........ 93 131 34 45
Horari d’estiu (abril a octubre): Divendres a diumenges i festius, d’11 a 14 h. 
Dissabtes, també de 17 a 20 h. 
Horari d’hivern (novembre a març): Divendres a diumenges i festius, d’11 a 14 
h. Dissabtes, també de 16 a 18 h. 

▶ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ..................................... 93 868 29 37
▶ ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ D’ADULTS ............... 670 00 48 84

▶ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PETIT ESTEL ........................ 93 869 51 01
▶ ESCOLA FRANCESC MACIÀ ............................................. 93 869 66 36
▶ ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT ......................... 93 868 22 16
▶ ESCOLA FEDAC ................................................................. 93 869 41 73
▶ INSTITUT MIG-MÓN ........................................................... 93 869 41 00
▶ CASAL DE JOVES/PUNT D’INFORMACIÓ JOVE ............... 679 62 90 60

Horari del Casal de Joves: Divendres, de 16 a 19 h. Dissabtes, de 16 a 20 h. 
Horari del Punt d’Informació Jove: Dijous, de 16 a 19 h. Dissabtes, de 10 a 13 h.

▶ RÀDIO SÚRIA ..................................................................... 93 869 63 90
▶ PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ..................................... 93 869 58 43
▶ RESIDÈNCIA BELL REPÒS ................................................... 93 869 64 86
▶ LLAR-RESIDÈNCIA I CENTRE LA COLÒNIA D’AMPANS .... 93 827 23 00
▶ DEIXALLERIA MUNICIPAL .................................................. 93 868 28 29

Horari: Dimarts, dijous, dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h. Dimecres i divendres, 
de 16 a 19 h. Festius tancat, tret dels diumenges.

▶ INFORMACIÓ  DE  LA  GENERALITAT .............................................. 012
▶ CAT SALUT RESPON .......................................................................... 061

Tràmits, dubtes i problemes de salut no urgents.
▶ TELÈFON CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE .................. 900 900 120

Telèfon gratuït que no queda registrat en la factura.
▶ URGÈNCIES ...................................................................................... 112

INSTITUCIONS I SERVEIS DE SÚRIA
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