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Parlament de l’alcalde sortint,
Josep Maria Canudas i Costa,

pronunciat en la sessió de constitució
de la nova Corporació Municipal,
celebrada el 15 de juny de 2019

Regidores i regidors electes, secretària de l’Ajuntament, amics i amigues, bon dia.

Tot té un final, i avui tanco aquesta etapa que vaig iniciar fa vuit anys. Se’m fa difícil
acomiadar-me quan encara tinc molt present aquell matí de juny del 2011, camí de
l’Ajuntament. Sentia un munt de sensacions, nervis, il·lusió, por, incertesa, felicitat...
Però  sobretot  hi  venia  amb  moltes  ganes  de  treballar  per  Súria  i  pels  suriencs  i
surienques. Me’n duc un munt d’experiències, evidentment de tota mena, però marxo
molt, molt satisfet. 

Precisament, ahir divendres 14 de juny, al migdia, estant al despatx de l’Alcaldia, em va
arribar la comunicació de l’absolució que ha dictat l’Audiència Provincial de Barcelona
en relació amb una denúncia per la tramitació de les obres del camí provisional de la
rampa de Cabanasses, de fa sis anys i mig. Companys del primer equip de govern, un
grup de tècnics  de l’Ajuntament i  jo  mateix hem estat  investigats  per la  justícia,  i
després  de tot  aquest  temps s’ha dictat  absolució.  Se’ns  ha confirmat, per  tant,  la
confiança que teníem en què aquella gestió va fer-se amb legalitat i correcció. És un fet
que, sens dubte, ha enterbolit poc o molt aquests dos darrers mandats.

En arribar el seu esclariment, poques hores abans d’acabar el meu pas per l’Alcaldia,
sense ostentació però amb fermesa i convenciment, vull donar-ne constància en honor a
la veritat, a la justícia i a la feina ben feta que sempre he volgut tenir com a objectiu. I
ara, en posar punt i final al meu càrrec com a regidor i alcalde d’aquest Ajuntament,
vull fer un seguit d’agraïments.

En primer lloc al poble de Súria, per haver confiat durant aquests dos mandats en un
projecte i en un equip de persones que jo encapçalava. Sé que molts d’ells no eren afins
als meus ideals polítics, però van creure en mi i en un projecte de poble. Només puc dir-
vos que ha estat un honor ser alcalde de Súria. 

Gràcies als companys regidors de govern d’aquests dos darrers mandats, Joan, Carme,
Valentí,  Miquel,  Ana,  Àngel,  Ricard,  Aida,  Joan  Pere,  Montse  i  Jordi,  amb  qui  he
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compartit les responsabilitats de govern. Estic orgullós d’haver liderat aquests equips, us
vull agrair la feina feta i la vostra amistat. Durant aquests anys, compartint moments
d’alegries i dificultats, hem sabut treballar com un equip.

També un agraïment als regidors i regidores de l’oposició per fer la seva col·laboració i
per ajudar-nos a ser més exigents amb la nostra feina. Tots treballem pel mateix, pel
nostre poble, encara que de vegades no estem d’acord en tot. És precisament en el
debat i en el respecte on resideix la base de la democràcia.

Als treballadors de l’Ajuntament. La meva feina, la nostra feina, no hauria estat possible
sense la gran tasca de tots els treballadors d’aquest Ajuntament, gent treballadora i
responsable. Els ho he dit en més d’una ocasió, però vull tornar-ho a fer d’una manera
pública avui: gràcies perquè feu que això funcioni. Sí que vull, però, fer esment a una
persona en concret: en Josep Peramiquel. Josep, gràcies per fer-me entendre què és
treballar a l’Ajuntament. Treballar pensant en el bé comú i en allò que ha de beneficiar
el conjunt per damunt de la individualitat. Et mereixes tot allò de bo que et passi.

També un record per a les entitats de la nostra vila. Allà on he anat com a alcalde he
portat  el  nom  de  Súria  amb  molta  honra.  He  presumit  de  poble  i  del  seu  teixit
associatiu, de les seves festes i les seves tradicions. Les entitats, servides per persones
desinteressades, imparables i compromeses són l’ànima de tota aquesta vitalitat.

I sobretot, gràcies a la meva família. Sense ells no hauria estat possible la meva feina.
Han estat amb mi, incondicionalment, aquest vuit anys. En alguns moments sacrificant
els seus desitjos per estar al meu costat. Hem rigut, hem plorat, hem fet pinya. Heu
hagut de prémer les dents amb força quan sentíeu segons quins comentaris despectius
cap  a  la  meva  persona  i  us  heu  mossegat  la  llengua  per  no  tornar-vos-hi.  M’heu
acompanyat en molts moments gratificants, en aconseguir petites millores per a Súria i
també en ser partícips de moments crucials de la història d’aquest país. Anna, Miguel
Ángel, Gerard, Aina i especialment Dolors, moltes gràcies.

M’acomiado amb la satisfacció d’haver fet, tots plegats, una bona feina. Els companys
regidors i  jo personalment hem intentat fer  política treballant amb proximitat, amb
transparència, amb consens i amb diàleg, com us vaig prometre al meu primer discurs de
presa de possessió, l’any 2011.

Hem posat al davant de tot les necessitat dels veïns i veïnes de Súria. Hem perseverat
per  tenir  una  bona  cohesió  social,  posant  en  marxa  el  banc  d’aliments,  l’aula
primerenca i altres iniciatives per afavorir les persones i famílies amb risc d’exclusió. 

Hem potenciat el nostre entorn. Hem intentat millorar una mica més els barris i  els
carrers, fent-los més amables i agradables. Ens hem apropat a la vida que dóna el riu
que afortunadament travessa la població i forma part del nostre tarannà. Hem treballat
des de la participació ciutadana per definir la Súria dels propers deu anys. 

Hem deixat  molt  avançat  el  projecte  de l’Espai  Cultural  de  Cal  Pau.  És  aquest  un
projecte imprescindible per als propers anys. Súria, en les darreres dècades, s’ha posat
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molt  al  dia  en  equipaments  esportius  i  ara  és  l’hora  d’actualitzar  els  equipaments
culturals. El complex projectat a Cal Pau, a més de modernitzar la Biblioteca, podrà ser
un nucli de relació, de dinamisme, de cohesió i de creixement cultural obert a tothom
molts dies de l’any, per als suriencs de totes les edats i en el centre neuràlgic de la vila.
Confio en la lleialtat institucional i en l’alçada de mires de la nova corporació a fi que
tot el treball realitzat i els compromisos d’aquesta Alcaldia vinculats a aquest projecte,
puguin continuar i que aviat puguem veure’ls com a realitat.

Hem pres decisions que potser no s’han acabat d’entendre, però tot te un sentit. És
evident que encara queden molt reptes per fer com a poble i com a país. Però marxo
content del treball portat a terme i del balanç obtingut.

He intentat sempre donar el millor de mi mateix, demano disculpes si en algun moment
no he respost a les vostres expectatives. En la mesura que pugui, seguiré essent fidel al
servei d’aquest poble que m’estimo tant. Per les arrels que hi tinc, per tot el què hi he
viscut en la infància, joventut i maduresa, i ara per la vinculació a la més alta confiança
i responsabilitat que m’ha estat atorgada i que he exercit durant els darrers vuit anys.
 
Súria  ha  estat  la  meva  obsessió  tot  aquest  temps.  I  Súria  és  al  cor  geogràfic  de
Catalunya. Parlar d’avançar Súria és indissociable amb l’avanç i la qualitat de vida que
tots volem per al futur d’aquest país. Els problemes que viu Catalunya també són els
problemes dels suriencs i  les surienques. A l’escola, en la qualitat de vida dels seus
ciutadans,  en  les  infraestructures,  en  el  medi  ambient,  en  la  cultura,  en  el
reconeixement nacional, i en el respecte a la democràcia i al dret a decidir.

En aquests darrers anys, per la responsabilitat de l’Alcaldia, he tingut el privilegi de
gestionar afers municipals amb actuals presos polítics i exiliats com els consellers Raül
Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig i el President Carles Puigdemont. 

Dedico les meves darreres paraules com alcalde de Súria a tots els presos i  exiliats,
reivindicant  la  seva  absolució,  llibertat  i  retorn  a  casa.  Les  societats  modernes,
precisament, avancen quan saben donar llibertat i promouen la gent que, amb dignitat i
pacifisme, són precursors dels ideals, els somnis i els anhels de tot un poble.
  
I per acabar vull felicitar el que serà el nou alcalde de Súria. Albert, estic segur que com
hem fet tots el que hem tingut la sort de ser alcaldes d’aquest poble, prioritzaràs les
persones i el seu benestar. Que posaràs el bé de tots per davant de l’individual i que
treballaràs cada dia per fer de Súria una vila millor. Et desitjo molta sort.

Ara si, el meu temps com alcalde de Súria s’acaba avui. Gràcies a tots per tot i per tant.

Visca Súria i visca Catalunya!!!

Súria, 15 de juny de 2019
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