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Súria

Manresa

Barcelona

El municipi de Súria, amb una població de 6300 habitatnts i un nucli urbà creat a l’època medial tot 
i que no va ser fins als segles XVII i XVII quan va experimentar el meu major creixement demogrà-
fic i urbà. Va ser  una gran potència econòmica en la indústria tèxtil a mitjans del segle XIX però 
no va ser fins a finals del mateix segle que es va exaltar la explocaió minera de la potassa i la sal. 

La mina de potassa de Súria, consolidada entre 1918 i 1925 gràcies a la indústria bel-
ga Solvay. Actualment la explotació de mineral potàssic a Súria, juntament amb Sa-
llent i la ja tancada minilla de Cardona formaven part de la major activitat minera del país. 

Amb aquesta nova potència econòmica, un cop tancada la indústria tèxtil per causes naturals, la 
manca de força del riu i la importació de teixits d’altres continents la mineria va passar a primer 
pla, expandint notablement el municipi per a la necessitat de noves residències per als nous ha-
bitatnts i treballadors. 

SITUACIÓ TERRITORIAL

La població de Súria es troba en la co-
marca del Bages, en plena Catalunya 
Central, a la vall del Cardener. Se situa 
a 51km de Manresa, la camital de co-
marca i 80 de Barcelona centre. 

LA COMARCA

El Bages consta de 30 municipis. Situada al cor de la Catalunya central un dels aspectes més im-
portants es la seva xarxa fluvial que travess, format pels rius Llobregat i Cardeer, els quals han 
configurat l’aspecte físic del erritori i també l’humà, on, gràcies als rius, es van anar creant les dife-
rents poblacions per a la relació de les fàbriques i sistemes de protecció per a la població medieval 
d’ençà. 

LA PARCEL·LA

Imatge de la parcel·la actual en el carrer Salvador Vancell. L’edifici era un antic restaurant, hostal i 
sala per a esdeveniments. Constava de PB+3 en la part oest i un altre volum de pb+4 en el carrer de 
darrera, Sant Antoni Maria Claret. 

L’edifici porta parat desde els anys , ab cap mena de mantenment. El temps, la corrossió i el mal 
estat de l’edifici ha acabat fent que l’ajuntament intenti buscar alguna proposta per a la millora 
d’aquesta parcel·la. 
Per això s’enderrocarien les existencias ja que no son viables per a la restauració o es proposa un 
nou equipament social i educatiu per al poble. Aquest a de constar amb totes les prestacions ne-
cessàries per als ciutadans.

Parròquia de Sant Cristòful

Carrer de prioritat invertida amb 
molt poca circulació rodada. A 
causa del mal estat de les fin-
ques es va obrir una plaça ende-
rrocant l’edifici existent. 

Any de Construcció: 1910
Superficie construida: 1900m2

Vista passatge in-
terior desde carrer 
Salvador Vancell

Estat actual de la plaça i les restes de 
l’edifici. Vista desde carrer Sant Antoni 
Maria Claret. 

Vista pati interior 
d’illa. Estat actual de 
plantes  2 i 3.
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RIU CARDENER
Creador de la configuració del casc 
antic. Antigament base energètica de 
la indústria tèxtil. 

POBLE VELL
Anoment així el casc antic de la vila. 
Actualment amb molt poca antivitat, 
només túristicament en certes èpo-
ques de l‘any. 

PLAÇA SANT JOAN 
Imatge de la plaça major de Súria on 
es produeix la major part d’activitat 
ciutadana de la vila. 

ACIL
Anomenada la fàbrica i zona admi-
nistrativa de la mina. La major part 
d’activitats es produeix al subsol en 
diferents pous d’explotació. 


