
La vuitena edició de la Tomaca-
da de Sant Fruitós de Bages, cele-
brada aquest cap de setmana, va
tenir més de 250 participants, tot
i que l’amenaça de pluja va fer
traslladar les activitats sota el Co-
bert de la Màquina de Batre. En el
concurs, el premi pel tomàquet de
més pes se’l va endur Pedro Escu-
dero, amb una peça d’1,25 kg; el
premi pel tomàquet més original
va ser per a Valentí Ocaña; i el pre-
mi pel millor cistell, per a Àngels
Vera. Prèviament al sopar, es va fer
el taller infantil per construir un
hotel d’insectes, que s’instal·larà
en una zona propera als horts de
la Sagrera.

REDACCIÓ SANT FRUITÓS DE BAGES

Més de 250 persones
participen a la
Tomacada de Sant
Fruitós de Bages
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El premi al cistell de tomàquets més original va ser per a Àngels Vera 

L’Arxiu Municipal de Súria ha fi-
nalitzat l’ordenació, classificació
i inventari del fons Josep Graells i
Circuns, la donació del qual va te-
nir lloc l’any 2015, poc després de
la seva mort, per part dels hereus
d’aquest exregidor i activista cul-
tural molt vinculat al Poble Vell.
Properament, es farà pública una
relació d’aquest material docu-
mental per tal facilitar-ne la con-
sulta a les persones interessades. 

L’inventari d’aquest fons docu-
mental ha estat realitzat en el
marc del Programa de Manteni-
ment de la Xarxa d’Arxius Muni-
cipals de la Diputació de Barcelo-
na, al qual pertany l’Arxiu Muni-
cipal de Súria des de l’any 2010.
La donació del fons Josep Graells
i Circuns va ser feta per la seva fi-
lla, Maria Graells i Vilaseca. Josep
Graells va ser regidor de Cultura
(1955-61), fundador de la històri-
ca entitat Fadrinets del Poble Vell
(1953), recuperador de les festes
d’aquest barri (1956) i impulsor
del moviment geganter a la vila
(1956), que va mantenir fins a la
seva mort, entre altres iniciatives
de dinamització cultural.

Entre la documentació que for-
ma part d’aquest fons, destaca la
referida als Fadrinets del Poble
Vell, l’adquisició i recuperació de
diferents parelles de gegants, la
celebració del Corpus, el Via Cru-
cis a Sant Salvador, goigs, himnes
i correspondència amb alguns
prohoms de la vila. Un dels docu-
ments més remarcables del fons
és un àlbum d’agraïment que les
autoritats i personalitats de la vila
van dedicar al secretari munici-

pal i farmacèutic Melcior Canal
per la seva actuació durant l’epi-
dèmia de còlera del 1885. 

En breu, els instruments de
descripció del fons Josep Graells
i Circuns seran accessibles a la
xarxa per donar a conèixer a la
ciutadania el contingut del fons i,
d’aquesta manera, poder accedir-
hi i consultar-lo.

La donació d’aquest fons se
suma a les que l’Arxiu Municipal

de Súria ha rebut els darrers anys,
entre les quals destaquen les de
la fàbrica de Cal Jover (final del
segle XIX-2000), la del poeta Sal-
vador Perarnau (1895-1971), la
del fons fotogràfic de Salvador
Vila i Sala i M. Rosa Vers i Peralba
(mitjan dècada del 1950 a mitjan
dècada del 2000), la de l’antic
grup de colònies El Corriol (1982-
2002), el Llibre de notes, 1732
(1732-1820) donat per Rosa Sallés
i Peramiquel, la de la Coral Bell
Repòs-L’Esplai (1982-2017) i la
del Centre d’Esport Súria (1920-
2010).

Amb aquest acte, l’Arxiu Muni-
cipal de Súria vol continuar la re-
cuperació i la conservació del pa-
trimoni documental del municipi
a través de les donacions de fons
que puguin fer els particulars, les
entitats i les associacions de la
població.
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Súria finalitza l’inventari del
fons documental de l’activista
cultural Josep Graells Circuns
Destaca la documentació referida als Fadrinets del Poble Vell i als gegants
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L’exalcalde Canudas i la filla de Graells en l’homenatge fet el 2016

La donació del fons de
documents la va fer la filla 
de l’exregidor, Maria Graells i
Vilaseca, l’any 2015

Al fons hi ha un àlbum
d’agraïment a Melcior Canal
per la seva actuació durant
l’epidèmia de còlera del 1885
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Sant Joan de Vilatorrada ha re-
collit durant el primer semestre
de l’any un total 12.337 quilos de
tèxtil usat, a través d’Humana
Fundació Pueblo para Pueblo. Re-
presenten uns aproximadament
25.000 articles de roba, que seran
reutilitzats o reciclats i que allar-
garan el cicle de vida útil. 

La dada suposa un augment de

l’1% de la roba recollida en relació
amb el mateix període de l’any
passat.

Aquesta roba ha estat recollida
en els contenidors verds situats en
llocs de fàcil accés per dipositar-
hi tot tipus d’articles de roba, cal-
çat, complements i tèxtil de la llar
que ja no s’utilitza però que està
en bon estat i pot tenir una segona
vida. 

REDACCIÓ SANT JOAN DE VILATORRADA

Sant Joan recull durant el primer
semestre 12 tones de roba usada 

L’Ajuntament de Súria ha im-
pulsat la renovació general de les
baranes del Grup Sant Sebastià i
la millora de les deficiències exis-
tents en la pavimentació de la pla-
ça d’aquest espai públic del barri
de Salipota.  En total, la renovació
afecta uns 150 metres de baranes. 

L’objectiu d’aquesta actuació,
que es va iniciar el mes de juny
passat, és resoldre el problema del
deteriorament progressiu

d’aquests elements, que havien
estat instal·lats durant el procés de
reconstrucció del Grup Sant Se-
bastià.  

La realització d’aquestes obres
ha estat promoguda des de l’àrea
d’Urbanisme de l’Ajuntament,
amb un preu d’adjudicació de
136.119,40 euros, IVA inclòs.
Aquesta quantitat ha estat finan-
çada amb una subvenció del pla
Xarxa de la Diputació de Barcelo-
na.  
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Súria fa millores al Grup Sant
Sebastià del barri de Salipota
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Renovació de baranes al Grup Sant Sebastià del barri de Salipota
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