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Salutació
Parlem dels esdeveniments més importants que han passat durant
l’any que estem esgotant.
En general, crec que ha estat profitós, malgrat que a hores d’ara,
encara no està acabada la instal·lació d’aigua potable a Sant Martí
degut a diversos factors. Un d’ells, és la manca de pluges i per tant
omplir i netejar el dipòsit ràpid és complicat. D’altre banda l’empresa
constructora i degut a problemes interns seus, no ha complert amb
els terminis establerts. Esperem poder començar l’any amb la xarxa
acabada i tots els camins malmesos pel pas de la canonada de l’aigua
arreglats.
Hem acabat les obres de remodelació de la Casa Consistorial, i
estem a l’espera de poder fer la inauguració.
En qüestió de camins, a part del manteniment de cada any, hem
acabat de recuperar l’antic camí Ral que va des de St. Benet fins al
Far, que properament se senyalitzarà i s’han començat a desbrossar i
adequar els camins de Sant Martí al veïnat del Far.
El sistema WIFI ja està consolidat, tot i alguns problemes de
connexió que s’estan arreglant per tal de poder guanyar velocitat i
prestacions.
Només em queda donar la benvinguda als nous regidors i regidores
que s’han incorporat a l’ajuntament, i dir-vos que treballarem amb
il·lusió i ganes de tirar endavant molts projectes.
Moltes gràcies a tot i a totes, que amb el vostre suport ens doneu
ànims per continuar treballant per Susqueda. Esperem ser mereixedors
de la vostra confiança.
BONES FESTES!!!
Joan Mercader Arimany, Alcalde.

Viure a Susqueda... i conviure
Us recordem unes quantes normes de convivència que ens ajudaran
a tenir un municipi més net, més sa i més habitable per a tots.
- Els propietaris de gossos tenen l’obligació de censar els seu
animals a l’Ajuntament, així com de tenir-los lligats, i sobretot els
considerats de races perilloses han de seguir les normes que marca la Llei.
- Llençar als contenidors les escombraries tancades dins bosses i
no deixar-les a fora.
- Utilitzar els diferents contenidors de reciclatge per als diferents
tipus d’envasos que li corresponen.
- Recordar a les persones que tenen solars sense edificar que
aquests han d’estar nets, igual que els voltants dels habitatges, per
tal de no córrer cap perill d’incendis.
- Fer un bon ús de l’aigua, utilitzant-la sense malgastar-la.

Societat Esportiva de Susqueda
La colla de Susqueda-Anglès segueix amb la seva activitat de la
cacera del senglar. Els dimarts i dissabtes de cada setmana fins al
febrer segueixen anant darrera d’ells. Hi ha dies que aconsegueixen
més captures i d’altres no tantes, però l’afició no minva.
La temporada 2006/2007 van matar 271 senglars dins el nostre
municipi.
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Informació general

Dades d’Interès
Ajuntament:
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10 a 14 hores.
Tel. 972 190 188; Fax 972 190 632;
correu elec.: ajuntament@susqueda.net
Pàgina web: www.susqueda.net
MOSSOS ESQUADRA: (Urgències) 088
BOMBERS: (Urgències) 085
EMERGÈNCIES: 112
ATENCIÓ AL CIUTADÀ: 012
RESTAURANTS:
HOSTAL DEL COLL: Tel. 972 190 191;
Pàg. web: www.hostaldelcoll.net
COLL DE CONDREU: Tel. i Fax 972 444 319;
Pàg. web: www.condreu.com
EL FAR: Tel. 972 190 169; Fax 972 190 415.
CASES RURALS:
MAS EL SOLANOT: Tel. 972 190 253;
Fax 972 190 650.
Pàg. web: www.maselsolanot.com
MAS ELS TERRATS: Tel. i Fax 972 430 112.
Pàg. web: www.elsterrats.com

Fases de la lluna
Entrant en les adreces que us facilitem
podeu saber quan i com sortirà la lluna des de
les coordenades de casa vostra.
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
http://www.tutiempo.net/luna/fases.htm
Tot seguit podeu observar tal i com es
veurà la lluna des del Coll, el proper mes de
desembre.
J.C. Logan

Eleccions Locals 25 de maig de 2003

Esdeveniments
1r OPEN DE GIRONA
DE DESCENS BTT
El 6 de maig es va dur a terme dins el nostre
municipi el 1r open de Girona de descens de BTT.
Puntuable per la Copa Catalana de Descens de BTT
2007.
Aquest descens es va desenvolupar per camins
i corriols marcats per l’organització, es va baixar
des del costat del Santuari del Coll i s’arribà fins
a l’embassament de Susqueda, seguint el camí ral
que anava del Coll, cap a St. Martí, per acabar a
El Far.
La duranda aproximada d’una baixada fou de 6
minuts amb un desnivell de 260 m. d’altitud.

SUCCESOS
El dia 23 de juny del 2007 a la nit, aquest
ajuntament va esser víctima d’un acte vandàlic.
Algú va intentar encendre foc a la porta que hi ha
entremig dels lavabos, i que dona entrada al local
annex; per sort, i gràcies a la col·laboració dels
veïns, tot va quedar en un ensurt. Des d’aquestes
pàgines l’ajuntament us dona les gràcies i us
informa que es va denunciar els fets als Mossos
d’Esquadra.
Robatoris:
Aquest any, a la casa Hort de Bernat, hi han
entrat dos cops i s’han emportat tot el material de
construcció que hi havia, entre ells una formigonera.
Tant l’Hostal del Coll com el Restaurant de Coll
de Condreu, ens han comunicat que alguns
dels seus clients s’han queixat de robatoris
d’objectes de dins del cotxe mentre estaven en el
restaurant.

MEDI AMBIENT
El Departament de Medi Ambient ens ha fet
arribar uns escrits on ens comuniquen la gran
quantitat de deixalles que la gent deixa quant va
a passejar o pescar a la carretera que va des del
Pasteral a la Presa i la que voreja l’embassament
direcció a Sant Hilari Sacalm i Vilanova de Sau.
Des de l’Ajuntament no cal que us diguem que
no estem acostumats aquests actes i que ens
agradaria que no es tornessin a repetir, de totes
maneres, qualsevol que es trobi en una situació
semblant cal que presenti la denúncia als Mossos
d’Esquadra i ho comuniqui a l’ajuntament perquè
en tinguem coneixement.

VOTS OBTINGUTS

CANDIDATS
Joan Mercader Arimany
Joan Muntada Font
Francesc Tayant Masó
Daniel A. Moller Peria
Jesús Jordà Aymerich
Santiago Iglesias Julià
Albert Marcos Medina
Emili Bardera Prat
Francesc Bota Bassas
Moises Carpio Puerto
Maria Costa Surós

RUTA D’EN SERRALLONGA
Aquest any el Centre Excursionista Farners ha
organitzat la XII Ruta d’en Serrallonga. Es va dur
a terme els dies 26 i 27 de maig d’enguany.
La ruta va iniciar-se a Sta. Coloma de Farners
el dissabte arribant a Osor a la tarda per a fer-hi
nit, desprès de caminar 25 quilòmetres.
L’endemà varen sortir d’Osor, passant per Coll
de Nafré, i des d’aquí fins a St. Martí Sacalm.
Feren la caminada per l’antic camí que anava del
Santuari del Coll al Santuari del Far, camí que ha
estat recuperat i marcat aquest any. Arribant a Les
Planes d’Hostoles la tarda després d’una altra
caminada de 25 quilómetres.
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Núm. electors Censats
Núm. de votants
Núm. de vots en blanc
Núm. de vots nuls
Junts per Susqueda-Acord Municipal
Junts per Susqueda-Acord Municipal
Junts per Susqueda-Acord Municipal
Junts per Susqueda-Acord Municipal
Convergència i Unió “CIU”
Convergència i Unió “CIU”
Convergència i Unió “CIU”
Convergència i Unió “CIU”
Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés
Municipal
Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés
Municipal
Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés
Municipal
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Eleccions Locals 27 de maig de 2007
117
109
0
0

Núm. electors Censats
Núm. de votants
Núm. de vots en blanc
Núm. de vots nuls

VOTS OBTINGUTS

CANDIDATS
Junts per Susqueda-Acord Municipal

66

Junts per Susqueda-Acord Municipal
(JpS-AM)
Junts per Susqueda-Acord Municipal
Francesc Tayant Masó
(JpS-AM)
Josep Lluís. Herranz Martínez Junts per Susqueda-Acord Municipal
(JpS-AM)
Convergència i Unió (CIU)
Jesús Jordà Aymerich
Convergència i Unió (CIU)
Oriol Ortin Castellsagué
Convergència i Unió (CIU)
Albert Marcos Medina
Blanca Celia Suay Fernández Convergència i Unió (CIU)
Entesa per Susqueda- Entesa pel
Rosa Mª Busquets Torrent
Progrés Municipal (EpS-EPM)
Entesa per Susqueda- Entesa pel
Joaquim Xena Bachs
Progrés Municipal (EpS-EPM)
Entesa per Susqueda- Entesa pel
Alvaro Molina Vázquez
Progrés Municipal (EpS-EPM)
Entesa per Susqueda- Entesa pel
Gemma Roca Giberta
Progrés Municipal (EpS-EPM)
Partit dels Socialistes de Catalunya
Alfonso Moreno Vivo
Progrés Municipal (PSC-PM)

57

Joan Mercader Arimany
(JpS-AM)
Eva Viñolas Marín

55
55
46
44
44
43
6
4
4
4
0

Pressupost municipal per a l’exercici de 2007
1. DESPESES
1.- Despeses de personal i seguretat social .............33.900 €
2.- Manteniment de serveis generals ......................97.400 €
3.- Despeses financeres. Interessos préstec...............1.000 €
4.- Subvencions cultura i festes ..............................5.000 €
6.- Inversions. Reforma Ajuntament/local social.....109.000 €
9.- Despeses financeres. Amortitzacions ...................3.700 €
Totals........................................................250.000 €

2. INGRESSOS
1.- Impostos directes.........................................103.700 €
2.- Impostos indirectes..........................................1.500 €
3.- Taxes i altres ingressos .....................................9.400 €
4.- Transferències/subvencions..............................70.000 €
5.- Ingressos patrimonials ........................................400 €
7.- Transferències/subvencions Pla d’obres ..............65.000 €
Totals .......................................................250.000 €
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Extracte dels acords: novembre 2006 - setembre 2007
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17
DE NOVEMBRE DE 2006
Expedient d’expropiació. Resolució definitiva. Xarxa de subministrament d’aigua
potable del sector de Sant Martí Sacalm.
ACCEPTAR el preu just fixat per l’acord
del Jurat d’Expropiació de data 20 de
setembre de 2006 .
RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I DISPOSAR el
pagament de la indemnització esmentada,
per un import total de 787,50 €, en favor
de la Sra. Dolors Soler Berenguer, a càrrec
de la partida prevista en el pressupost
municipal vigent.
III. CONSIGNAR a la Caja General de
Depósitos el pagament de la indemnització,
d’acord amb la resolució de la Fiscalia de
l’Audiència Provincial de Girona de data 3
de novembre de 2006.
IV. COMUNICAR al la Sra. Dolors Soler i
Berenguer que el dia 24 de novembre de
2006 a les 16 hores, l’Ajuntament procedirà
a l’ocupació dels béns i/o drets expropiats
dels quals és titular.
V. FER PÚBLICA amb la deguda antelació
la data i hora dels actes d’ocupació a través
del tauler d’edictes de la casa consistorial i
notificació a l’interessada.
Aprovació conveni amb la Diputació
per al finançament de les obres de reforma
de l’Ajuntament (local social).
Aprovació de la factura per import de
19.783,80 euros, corresponent a la
instal.lació de la xarxa d’Internet inalàmbrica en el municipi.
Aprovació del pressupost presentat per
l’empresa Comercial Garestany s.a.l. en
concepte d’adquisició de mobiliari per a les
noves oficines municipals, per import de
3588,32 + 1926,96 euros més IVA.
Comunicar al Departament de Medi
Ambient i Habitatge la col·locació d’un
cartell anunciant que l’accés està restringit,
a la cova de l’Om, per tal de protegir els
rat-penats (excepte entre el 15 de març i
l’1 de desembre), i que caldrà l’autorització
del propietari del camí particular que cal
utilitzar, així com la de l’Ajuntament.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 2
DE FEBRER DE 2007
Aprovació de tarifes del servei d’aigua
per al servei de subministrament d’aigua
potable, presentada per l’empresa PRODAISA.
Aprovació expedient de suplement de
crèdit en el Pressupost Municipal de 2006.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23
DE MARÇ DE 2007
Sol·licitud de subvenció amb la finalitat
de completar les obres de remodelació de
la Casa Consistorial, amb caràcter extraordinari a la Diputació de Girona.
Aprovació del Compte General del
Pressupost de 2005.
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Aprovació certificació 3 d’obres

de reforma de la Casa Consistorial que suposa el tancament definitiu de l’obra inclosa en el PUOSC 2006.
Aprovació de conveni de col·laboració
amb la Universitat, que té com a objectiu
regular els treballs de redacció, implantació
i actualització posterior del pla de protecció
civil municipal per part del Departament
d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
de la UdG.
Aprovació conveni amb el Consell
Comarcal per implantació de deixalleria,
adaptat als municipis petits de l’àmbit del
Consell Comarcal de la Selva

Martínez.
Es constitueixen formalment els dos
grups municipals amb regidors següents:
Junts per Susqueda-AM, integrat pels
Srs. Joan Mercader Arimany, Eva Viñolas
Marín i José Luis “Koldo” Herranz Martínez.
Convergència i Unió (CiU), integrat pel
Sr. Oriol Ortín Castellsagué.
Es fixen les sessions ordinàries una
vegada al trimestre, concretament el primer
divendres a les 16,30 h.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13
D’ABRIL DE 2007

Aprovació de conveni amb el Servei
Català de Trànsit, sobre l’assumpció de les
facultats de denúncia i sanció per infraccions
a normes de circulació en vies urbanes.
El Ple acorda proposar al Departament
de Treball, com a festes locals del municipi,
els dies 28 de gener i 6 d’octubre.
Acceptació subvencions de la Diputació:
- Per import de 301 €, destinada a
l’edició del Butlletí Municipal.
- Per import de 3.000 €, destinada a
Activitats Culturals.
- Per import de 15.000 €, destinada a
Obres complementàries de rehabilitació de
l’Ajuntament.
Aprovació del Compte de Recaptació del
Consell corresponent a l’exercici de 2006,
amb detall dels ingressos per conceptes,
recaptat i pendents traspassats a nou
exercici.
Es desestimen les al·legacions presentades pel Sr. Oriol Ortín contra la resolució
de l’Alcaldia del 20 de juliol anterior, de
suspensió de manera provisional i immediata, com a mesura cautelar, dels actes d’ús
i edificació del sòl a la seva finca situada al
veïnat del Coll.
L’Alcalde President dóna possessió del
càrrec de regidor, al Sr. Francesc Tayant
Masó, de la candidatura Junts per SusquedaAcord Municipal.
L’Alcalde informa al Ple sobre els temes
següents:
1.- S’està intentant ampliar la cobertura
ADSL d’Internet al municipi i millorar-ne el
funcionament, a fi de donar millor cobertura
als usuaris.
2.- S’estan preparant els projectes que
es presentaran al Pla únic d’Obres i Serveis
de Catalunya per al proper quinqueni, en
els que s’inclouran, entre altres coses, la
pavimentació o millora de les carreteres
veïnals.
La Sra. Eva Viñolas pren la paraula per
respondre un escrit del Sr. Ortín, relatiu a una
actuació feta per retirar diverses travesses
de fusta col·locades al camí del Coll. Sense
que aquest disposés de cap tipus d’autorització municipal i a l’import exigit per pagar
els treballs de retirada de les corresponents
travesses, i li demana que abans de fer cap
actuació en espais municipals ho consulti
amb l’Ajuntament i demani els corresponents
permisos.

Aprovació inicial del Pressupost Municipal
per a l’exercici de 2007, amb un total de
250.000 €
Aprovació acta de delimitació amb el
T.M. de les Planes d’Hostoles, tot i fent
constar i reafirmant-se en la seva opinió
que la delimitació correcte en el Mirador
d’Armadans és el que figura en els documents
cadastrals d’ambdós termes municipals i no
la línia recta que seguiria la suposada
divisòria d’aigües.
Moció de suport a les emissions de TV3
al País Valencià en defensa de la llibertat
d’expressió i comunicació i en defensa de la
nostra llengua, i es demana a la Generalitat
de Catalunya que insti al Ministeri d’Indústria
espanyol perquè cerqui la solució més
adequada per garantir la continuïtat de les
emissions de TV3 al País Valencià i perquè
quedi arxivat de forma immediata i sense
imposició de cap sanció econòmica o de
qualsevol altre tipus obert contra ACPV.

SESSIÓ DE 16 DE JUNY DE 2007,
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
I ELECCIÓ D’ALCALDE
Proclamat alcalde el Sr. Joan Mercader
Arimany, el qual accepta el càrrec, i s’adreça
al Ple agraint el seu nomenament i per
manifestar que el desig del seu equip és
que el municipi continüi essent com fins
ara, amb respecte per l’entorn i el medi i
sense grans canvis que alterin les seves
característiques.

SESSIÓ DE 22 DE JUNY DE 2007,
ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
L’Alcalde va designar com a 1a Tinent
d’Alcalde la Sra. Eva Viñolas Marín, i com a
2n Tinent d’Alcalde el Sr. Josep Lluís
“Koldo” Herranz Martínez, que el substituiran
per aquest ordre en cas d’absència o malaltia.
La Comissió Especial de Comptes, queda
constituïda pel propi Alcalde, Joan Mercader Arimany, la Sra. Eva Viñolas Marín i
el regidor del grup de CiU Sr. Oriol Ortín
Castellsagué.
Regidories, àrees d’estudi i assessorament.
Urbanisme: Eva Viñolas Marín.
Turisme: José Luis “Koldo” Herranz

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE
SETEMBRE DE 2007

Calendari del contribuent

Piràmide de població

Us comuniquem els períodes de cobraments dels rebuts dels
padrons fiscals per l’any 2008, a les oficines del Consell Comarcal
de La Selva, Passeig Sant Salvador, 19 de Sta. Coloma de Farnes.

CONCEPTE

Intervals d’edat

Homes

Dones

Total

000 - 004
005 - 009
010 - 014
015 - 019
020 - 024
025 - 029
030 - 034
035 - 039
040 - 044
045 - 049
050 - 054
055 - 059
060 - 064
065 - 069
070 - 074
075 - 079
080 - 084
085 - 089
090 - 094
095 - 099
>= 100

1
4
0
2
3
3
12
7
5
5
9
5
3
3
5
4
0
0
0
1
0

2
2
2
2
3
6
3
4
1
6
4
4
5
2
6
0
0
1
3
0
0

3
6
2
4
6
9
15
11
6
11
13
9
8
5
11
4
0
1
3
1
0

TOTAL MUNICIPI

72

56

128

PERÍODE

IVTM
Impost Vehicles tracció mecànica . . . . . . . . .FEBRER-MARÇ
ESCOMBRARIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MAIG-JUNY
IBI URBANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SETEMBRE-OCTUBRE
IBI RÚSTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SETEMBRE-OCTUBRE
IAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SETEMBRE-OCTUBRE
Per a la vostra comoditat us recomanen que domicilieu els rebuts. Només cal que us poseu en contacte amb el servei de gestió
tributària a la següent adreça:
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Tel. 972 840 178 - www.selvatributs.cat

Gestió de residus
El servei de deixalleria comarcal de la Selva arriba a Susqueda
Aquest any, el Consell Comarcal ha
engegat un nou servei d’àmbit supramunicipal que pretén fer arribar el servei de
deixalleria a tots els racons de la comarca.
La planificació d’aquest servei per a
Susqueda és el següent:
Els veïnats de Sant Martí, El Coll i el
Pantà podran utilitzar les instal·lacions
dels pobles més propers (que pertanyin
al servei comarcal)
El veïnat del Far (massa allunyat de la
Selva), disposarà d’una petita instal·lació
pròpia destinada a l’emmagatzematge de
residus especials, que no convé barrejar
amb el servei d’escombraries ni amb la
recollida de trastos convencional, que
fem un cop l’any.
Si bé el servei comarcal, que ha començat amb la inauguració de 4 instal·lacions
el passat mes de maig, estarà completament instaurat d’aquí a un parell d’anys,
ja us podem anunciar que l’ajuntament ha
encetat els tràmits amb el Consell Comarcal i l’ajuntament d’Amer, per tal que tota
la gent de Susqueda puguem emprar, de
manera provisional, la deixalleria d’Amer. Com que l’acord verbal amb l’ajuntament veí es va efectuar el passat 9 de
novembre, hores d’ara, tothom qui ho
necessiti ja pot utilitzar el servei.
Avancem els horaris d’obertura i el
telèfon de contacte de la deixalleria
d’Amer.
Horaris

Dimecres de 10 a 14 h
Divendres de 14,30 a 18 h
Dissabte de 10 a 14 h

Telèfon
872 973 873 - Deixalleria Comarcal
Tràmits
A l’hora de donar-se d’alta en el servei
cal identificar-se com a veí de Susqueda
i seguir els tràmits indicats per la guaita
mediambiental que atén la instal·lació.
Més informació
D’aquí a unes setmanes rebreu, a més
a més, una carpeta informativa sobre l’ús
de la deixalleria i els residus que admet.
Amb aquestes ratlles l’ajuntament de
Susqueda agraeix la bona disposició de
l’Ajuntament d’Amer a l’hora d’encetar
aquestes negociacions i al fet de donar el
seu vistiplau de forma immediata només
de rebre la nostra consulta.

aplica un cost de tractament de 5 cèntims
el kg.
I cadascun de nosaltres genera aproximadament 1 kg de deixalles al dia!
Si posem el cartró, els envasos lleugers
(llaunes, brics, ampolles de plàstic...) i
les ampolles de vidre als contenidors de
reciclatge... reduïm la bossa de deixalles
un 25 %.
Si aprofitem les restes de la cuina per
elaborar el nostre propi adob orgànic a
casa... reduïm la bossa de deixalles un
45 %.
Si portem tots els residus especials
i objectes diversos a la deixalleria...
reduïm la bossa de deixalles un 22 %.

O sigui que...
La taxa d’escombraries municipal
Val a dir, que el preu establert de
60 € anuals és molt inferior als preus
mitjans que s’apliquen als pobles de la
comarca de la Selva, que són de l’ordre
dels 120 a 150 €.
Des de l’ajuntament cal remarcar que
el manteniment d’aquesta taxa reduïda
serà possible sempre i quan totes les
famílies i negocis del poble utilitzem
degudament els mitjans de recollida:
Per un municipi com el nostre on els
serveis han de recórrer tan llargues distàncies, és especialment important reduir
tant com es pugui l’ús del contenidor
d’escombraries.
Cal tenir present que el cost de transport que suposa anar a buidar algunes
ubicacions del poble arriba a ser d’uns
60 € “per cada viatge”, i quan aquests
residus arriben a l’abocador encara se’ls

Només posant cada cosa al contenidor
que li pertoca reduïm entre un 5 i un
10% el pes de la bossa de deixalles.
Per estar segurs que estem fent bé la
recollida selectiva només cal observar el
volum i el contingut de la bossa abans de
llençar-la, hi ha d’haver només...
pols d’escombrar, bolquers, burilles
i petites cosetes de mal aprofitar!
L’ajuntament està estudiant la introducció de sistemes d’afavoriment per a les
famílies i negocis que fan un bon ús dels
serveis i, a més, destinen a compost les
seves restes del menjar; així com de sistemes dissuasoris per a les famílies i negocis
que utilitzen de manera inadequada els
contenidors.
Totes les persones que tinguin dubtes
sobre l’ús dels serveis i els residus que cal
destinar a cadascun, pot adreçar els seus
dubtes a l’ajuntament.
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Festes i
Aplecs
Aplec del Coll

Aplec del Santuari de la Mare de Déu del Coll: 1 de Maig.
Missa Ofrena a l’església de Sant Miquel de Maifrè:
Segon diumenge de Maig.
Sopar i ball popular el dissabte a la nit i trobada
d’acordionistes el diumenge a Coll de Condreu:
Primer cap de setmana d’Agost.
Aplec del Santuari de la Mare de Déu del Far:
Últim diumenge d’Agost.
Festa Major de Sant Martí: Primer cap de setmana d’Octubre.
Castanyada popular de Susqueda: 1 de Novembre.

1 de maig de 2007

Com ja sabeu aquest any l’1 de maig va estar passat per aigua. Però no per això va deslluir la festa.
Els que ens hi vàrem poder acostar us ho podem assegurar.
Gràcies a aquest espai cobert que el Restaurant del Coll cedeix cada any a la gent de les rodalies, que aprofita la festa
per celebrar una costellada amb la família, ningú no va haver de tornar a casa amb el cistell dels queviures sense encetar.
Desprès de la missa es va fer el dinar de germanor a dins de l’espai anomenat “Ca l’ermità”. A l’entrada de l’edifici es va
habilitar un lloc a cobert per a poder coure la carn.
A la tarda grans i petits vam poder gaudir de les sardanes i intentar recuperar aquells passos que havíem après fa anys.
També les vam ballar a cobert, ja que, la pluja ens va acompanyar durant tot el dia.
En una època que plou tan poc, podem dir que va estar tot un privilegi celebrar una festa aixoplugats a l’interior de
l’antic edifici de pedra de Ca l’Ermità, actualment en restauració, envoltats pel so de la pluja i les boires de Sant Benet.

Festa Coll de Condreu

4 i 5 d’agost de 2007

El primer cap de setmana del mes d’agost se celebra la festa al paratge de Coll Condreu del veïnat del Far. Tot va començar
l’any 1986, quant hi va haver la gran nevada que ens va deixar aïllats del món, durant uns quants dies. Els veïns ens vàrem
adonar que en circumstàncies com aquelles, estem sols i ens hem d’ajudar uns als altres i que durant l’any no ens veiem
gaire degut a la feina, i que seria una manera de passar una bona estona junts i passant-ho bé.
D’això ja fa 21 anys, i el que va començar amb una trobada d’amics i veïns i el ball del dissabte, s’ha convertit amb un
sopar popular-ball el dissabte i la trobada d’acordionistes el diumenge, que omple el paratge de Coll de Condreu de gent
que aquests dies d’estiu també busca la fresca.
Aquest any, però, vàrem tenir el punt amargant, quant un dels nostres amics i soci de l’associació Veïns de Condreu, “En
Joan de can Co”, ens va deixar pocs dies abans de la festa. Encara que no vivia en aquest veïnat, mai faltava a una reunió,
un sopar o una festa del veïnat.
Era un home jove, fort i amb un gran cor. De caràcter positiu, treballador, amb esperit d’ajuda i alegria, també li
agradava divertir-se. Es per aquest motiu, que després de considerar la possibilitat de suspendre la festa, vàrem decidir
fer-la, pensant que en Joan hagués estat el primer a dir-nos que la vida segueix i ha de seguir.

Castanyada Popular, 1 de novembre de 2007, St. Martí. “La castanyada fou lluïda amb afluència de públic”.
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Aplec del Far

26 d’agost de 2007

L’últim diumenge d’agost se celebra l’aplec del Santuari de la Mare de Deu Del Far. Es retroben veïns, gent del voltant i
fidels, per celebrar la Missa Solemne i escoltar el concert que ofereix a l’interior de l’Església la Coral Retorn Planec de les
Planes d’Hostoles.
Aquest any es varen inaugurar els jocs infantils Ramon Aulet.
A la tarda Rés del Sant Rosari i cants a la Mare de Déu. Tot seguit va començar l’audició de sardanes, a càrrec de la Cobla
Bofills de Torelló, i a la mitja part, jocs de cucanya per a mainada i gent gran amb ganes de passar-ho bé. Es va acabar la
diada amb el cant dels adéus tot esperant retrobar-nos l’any vinent.

Festa de Sant Martí

6 i 7 d’octubre 2007

Aquest any, Sant Martí, ha recuperat els dos dies de festa major, el dissabte i el diumenge, que tradicionalment
s’havien anat celebrant i que en la darrera edició es van reduir a causa dels canvis en l’organització.
Per resumir la festa de Sant Martí d’enguany, podem dir que... vam cantar molt, vam ballar molt i vam menjar molt bé.
Amb el bon temps que va fer, les ganes que hi va posar el grup de veïns i veïnes que l’organitzaven, l’ànim que transmetien
els músics i la bona acollida de tots els visitants... tota la Festa Major va estar plena de bon ambient i ganes de riure.
Algunes novetats
El ressopó del dissabte va combinar el recital i la ballada; després de la botifarrada, cançó de taverna, i un cop reposat el
sopar, sessió de ballables fins a la matinada.
La missa cantada del diumenge va consolidar la iniciativa de l’any anterior d’incorporar una “batuta” per dirigir els
cants, formant una gran coral tots els assistents a la cerimònia, que està resultant tot un èxit de participació.
De cara a l’any vinent
Ja s’està parlant d’incorporar alguns actes de caire més tradicional, com pot ser un “esmorzar de boletaires” .
El grup encarregat d’amenitzar la missa ha començat a moure’s per recuperar els antics Goigs de Sant Martí. Des d’aquestes
ratlles fem una crida a la col·laboració de tothom qui recordi aquest cant o bé en tingui referències. Us podeu posar en
contacte amb l’ajuntament.
Pressupost de la Festa
Ingressos: 7599,88 € - Despeses: 6375,21 € - TOTAL: 1221,67 €
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Secció Infantil
Aquest any hem animat als nostres
infants que intentessin fer endevinalles i
jeroglífics sobre el municipi.
Cada un dins les seves possibilitats
ha fet el que ha sabut. Vegeu-ho.
A veure si els endevineu tots.
Solucions a l’última pàgina.
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Secció Juvenil
HERBA DE SANT JOAN O HERBA DE COP (Hypericum perforatum)
Hypericum perforatum de la classe de les
magnoliòpsides i que pertany a la subclasse
dilleniidae i dins l’ordre de les theales.
Popularment coneguda com herba de
Sant Joan o Herba de cop.
Creix als marges dels camins.
Es tracta d’una planta herbàcia que
floreix pels voltants de Sant Joan, i per
això popularment s’havia de collir per la
revetlla. Aquesta tradició té una base científica, i és que durant el solstici d’estiu (el
dia més llarg que cau el 21 de juny) quan
degut a la irradiació solar més llarga hi ha
una producció màxima d’olis essencials. Cal
recollir la inflorescència sense malmetre la
resta de la planta.
Es tracta d’una planta herbàcia i perenne
bastant alta, pot fer d’1,5 a 2 metres d’alçada. Té les tiges amb dues estries prominents longitudinals que recorren tota la tija
de dalt a baix.
Les seves fulles són oposades, lanceolades i amb moltes glàndules translúcides que
dóna la sensació que la fulla està foradada, és on es troben els olis essencials.
Les flors són pentàmeres, és a dir estan

formades per cinc pètals groc-daurats,
tenen molts estams que surten de la base
del pètals en cinc grups. El fruit és una
càpsula.
La droga (la part que s’utilitza amb
finalitat terapèutica) es tracta de la inflorescència i les fulles ja que és la part on hi
ha més olis essencials.
S’utilitza via tòpica com a cicatritzant i
contra la inflamació ja que ajuda a disminuir la inflamació, activa la circulació i per
tant redueix els hematomes. Amb aquesta
finalitat es produeix el que anomenem oli
de cop, que és una maceració de la droga
d’aquesta planta en oli d’oliva. (Poseu la
droga amb oli d’oliva dins una ampolla i
deixeu-la a sol i serena quaranta dies).
També és lleugerament antiviral per als
virus de l’herpes.
També es fa servir en cosmètica com a
antisèptic i cicatritzant.
Degut als seus principis actius (flavonoides) és útil, en infusió, pel nerviosisme,
el desànim, l’angoixa i l’insomni. També
se’n pot prendre per a les úlceres d’estómac
i per a les gastritis, és a dir, problemes
d’estómac en general. Aquesta tisana és

també beneficiosa per a les criatures que
pateixen incontinència urinària, terrors
nocturns i malsons, ja que sense ser hipnòtic
dóna una bona qualitat del son. S’ha de
prendre durant un llarg període de temps
perquè els resultats es vagin manifestant,
perquè és un remei molt suau, si bé el seu
efecte és notori. Darrerament ha estat molt
utilitzada per a la depressió, esdevenint
una mena de Prozac natural amb el que es
poden obtenir els mateixos resultats sense
els efectes secundaris del fàrmac. En tot
cas, com antidepresiu, l’hipèric és excel·lent
per les depressions hivernals però no és tant
convenient per a l’estiu, ja que amb el sol
pot fer sortir taques a la pell ja que té efectes secundaris com la fotosensibilització o
pot interaccionar amb altres medicaments.
De l’hipericó es diu que és l’àrnica dels
nervis, que és l’àrnica de l’ànima. Les paraules que fereixen, fan més mal que les llances
diu un proverbi xinès; així que de la mateixa
manera que serveix per les batzegades
físiques també serveix per les psíquiques,
i dóna una fortalesa que permet sobreposarse als moments difícils.
Anna Mercader

EL CASTELL DEL ROURE
A Susqueda tenim una varietat de relíquies del passat, molt variada. Monuments historico-artístics, gairebé desconeguts per
la majoria de gent de fora. La seva història ha quedat en l’oblit, o si més no, adormida pel pas del temps.
El castell de Fornils, o també molt conegut com a castell del Roure. Referent a la casa de “El Roure”, ara deshabitada. El Castell del
Roure queda sota la cinglera del Far, al camí que va de Sant Martí fins a Rupit, situat en un petit turó, i encaixonat per la cinglera de
la Casadevall i la cinglera del Far.
El castell del Roure data del segle XI, va pertànyer sempre als vescomtes de Cabrera, als Cardona, als Cruïlles i als Pallars. Va tenir
sota la seva jurisdicció les parròquies de Sant Martí Sacalm i Susqueda, fins que el 1369 va ser unit al castell de Rupit per Gilbert de
Cruïlles, per així formar un antic gran terme castral del segle X. Així començà la seva decadència, en passar a dependre del castell de
Rupit. Al seu voltant hi podem trobar les cases de les Gleies, el Roure, la Triola i Sant Pau, entre d’altres, testimoni de temps passats,
en què el castell havia estat el centre administratiu de tot el nucli. Actualment, el castell està força malmès per les bardisses i
els arbres; encara dretes es conserven parets, i la torre de l’homenatge que s’hi pot entrar i on hi ha un pou que devia servir segurament
de rebost. Quan un és allà no pot deixar d’imaginar-se com vivien aquella gent.
Jordi Mercader

LOGO SUSQUEDA
Des de l’Ajuntament voldríem que el nostre municipi tingués un distintiu.
Que quan la gent parlés de Susqueda pensés en quelcom en concret o al revés, que quan veiés un dibuix o logo determinat
digués: Susqueda.
Per això voldríem animar-vos que ens féssiu arribar qualsevol suggeriment, aportació, dibuix..., que penseu que pugui
representar al nostre municipi.
El tema hauria de ser referent a la natura, al Ter, pantà, aigua, cinglera del Far, les esglésies..., motius naturals. Defugint
els símbols d’animals, bandolerisme..., ja tant utilitzats.
Animeu-vos a fer la vostra contribució, entre els diferents participants farem una selecció i en triarem un.
Cal posar el dibuix dins un sobre, signat amb pseudónim. I dins el mateix sobre un altre amb el nom, adreça, dni i
telèfon del participant.
Termini presentació dels treballs 31 de març de 2008. A les oficines municipals.
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Treure suc d’internet
Gracies a internet tenim accés a molts de recursos per utilitzar legalment i sobretot gratuïtament. Dins el món dels sistemes
operatius tenim varietat de compilacions de Linux i programari de lliure distribució, però en el cas de tenir windows i no voler
canviar, hem de pagar-ho sempre tot per treballar bé? La resposta és no, també per windows existeixen infinitat de programaris
de qualitat excel·lent i de franc.
En el món de l’ofimàtica la suite OpenOffice, compatible amb Office i amb opcions interessants, és un molt bon substitut de
la suite de microsoft http://es.openoffice.org/.
Per descarregar el nostre correu podem utilitzar IncrediMail http://www.incredimail.com i protegir-nos de programes espia
(spyware) o pàgines web perilloses amb Spybot http://www.safer-networking.org/es/index.html pero atenció aquest programa
no substitueix l’antivirus o el tallafoc (firewall) sinó que és un pas més cap a la protecció del sistema. Parlant de tallafoc, el Pc
Tools Firewall Plus no requereix de gaires coneixements per a la seva instal·lació http://www.pctools.com/es/firewall/ i l’antivirus
http://free.grisoft.com/doc/download-free-anti-virus/ww/frt/0 és gratuït per l´us personal encara que no és legal instalar-lo en
una empresa.
Per retocar les nostres fotos el PhotoFiltre ens és d’utilitat http://photofiltre.free.fr /frames_en.htm (descarregueu també el
fitxer d’idioma català!) i després podrem desar-les en cd/dvd gràcies a FinalBurner Free o bé fer un vídeo DVD de les mateixes
o de les nostres pel·lícules gravades amb la càmara de vídeo amb el VídeoDVD Maker Free, ambdós programes els trobareu a
http://www.protectedsoft.com/ download.php.
Per últim mereix la pena provar les eines de Google http://www.google.es/ intl/es/options/ per una àmplia varietat
d’aplicacions: l’agenda, el Google Maps per visualitzar mapes o rutes, el traductor de pàgines web….
Però atenció, no totes son “gangues”, també hi ha qui utilitza programari d’aparent utilitat per amagar un segon programa,
malintencionat, que aprofita per instal·lar-se en el nostre ordinador i agafar les nostres contrasenyes, i que en el moment
d’instal·lar-se demanen que envieu un sms per rebre el codi.
Gabriele del Rajolet

DE SANT PERE DE RODES A
COMPOSTELA PASSANT PER
SUSQUEDA
LLUM VERDA AL TRAM CATALÀ DEL CAMÍ
DE SAN JORDI (SANTIAGO)
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Quim Xena

Des de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà) passant pel
monestir de Montserrat (Bages) fins Alcarràs (Segrià).
Aquest serà l’eix central de l’itinerari del camí de Santiago
per territori català; un recorregut de 389 Km’s que creuarà
el principat d’est a oest. La ruta batejada amb el nom de
Camí de Sant Jaume, podria estar totalment senyalitzada i
operativa entre finals d’aquest any i principis de l’any
vinent, segons càlculs de la Generalitat.
L’objectiu d’aquesta iniciativa s “integrar Catalunya a
la xarxa de camins de Santiago i donar l’oportunitat als
pelegrins d’aquí a començar el camí en territori català”,
segons va senyalar el conseller d’Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet. Actualment els caminants catalans
comencen el seu pelegrinatge al port de Somport (Aragó)
o des de Roncesvalles a Navarra.
L’itinerari partirà des de Sant Pere de Rodes, en ple Cap
de creus i enllaçarà amb Vilajuïga, Vilabertran i Figueres
(Alt Empordà), Girona (Gironès) fins la Cellera de Ter
(Selva) i la zona dels embassaments -El Pasteral, Susqueda
i Sau-. El camí anirà a continuació per les comarques
d’Osona, Bages, Anoia, Segarra, Pla d’Urgell, Segrià fins
Alcarràs, on es donarà per finalitzat el recorregut, que
enllaçarà amb Fraga.
Segons el diari “La Vanguardia” en una primera fase, la
Generalitat destinarà 300.000,00 euros a la senyalització i
adeqüació d’aquest tram; encara que segons va reconèixer
el Sr. Huguet “ la prestació de serveis no està encara del tot
coberta”. Restarà una xarxa d’allotjaments de baix cost per
als pelegrins. Aquesta ruta es completarà amb un centre
d’acollida turística, que s’ubicarà a Vilajuïga.
Koldo. Estiu 2007, “La Vanguardia”.

Gastronomia

Gastronomia
Josefina Arimany
de l’Hom

Cuina de l’àvia Roser.
La Casanova del pla.

Senglar
amb prunes

Bacallà amb
panses i ous

Ingredients:
1 Kg. de senglar
½ Kg. de prunes
Llard (greix de porc)
1 Ceba
1 Tomàquet
1 Gra d’all
Aigua
Sal
Pebre
Preparació:
Posarem el senglar a fregir en
una cassola amb una mica de llard i
quan sigui ros, hi posarem la ceba
trinxada que es fregeixi.
Tot seguit el tomàquet i l’all, i
que es vagi rostint.
Hi posarem una mica de conyac,
sal i pebre i que redueixi.
Tot seguit hi afegirem l’aigua i
que bulli a foc lent tot fent la
“xup-xup”, fins que sigui ben cuit
(segons el que sigui tendre el senglar).
Finalment, hi afegirem les prunes.
Bon profit!

Anna Font del Salró

Costelló de porc
amb castanyes
Ingredients:
(per a 4 persones)
1 Ceba
2 Pebrots vermells
1 Tomata grossa
3 Pastanagues
1 Cullereta de farina
1 Kg. de costelló de porc
1 Got de vi blanc
800 Grs. de castanyes
Aigua
Per la picada:
100 Grs. d’Ametlles
1 Gra d’all
4 Galetes Maria
Julivert
Oli
Sal
Un manat petit d’herbes
(llorer, farigola, canyella)
Preparació:
Posarem a remullar les castanyes
el dia abans.
Picarem la ceba, els pebrots, la
tomata i les pastanagues i ho posarem
en una cassola.
Quan s’hagi reduït hi afegirem el
costelló de porc, la farina, el vi
blanc i les castanyes. Hi posarem
aigua fins a cobrir-ho. I ho deixarem
coure a foc lent.
Quan faci ½ hora que es cou hi
afegirem la picada.
I ho deixarem coure ½ hora més.

Ingredients:
Bacallà gruixut (si pot ser morro)
Farina, Oli d’oliva
2 Cebes (normals)
4 Tomàquets (del temps)
4 Ous bullits
1 Paquet de panses de corint
(sense pinyol)
6 Ametlles tendres
3 Cabeces d’all
Una mica de julivert

Preparació:
El bacallà es posa a dessalar
durant 48 h. canviant l’aigua 3 ó 4
vegades, (cada 8 ó 10 h.).
Un cop dessalat es posa a fregir
en una cassola fonda amb oli d’oliva,
no s’ha de fer gaire. Tot seguit es
retira del foc.
Una vegada fet el sofregit amb la
ceba ben picada i el tomàquet, es
torna a col·locar el bacallà a la
cassola amb aigua que cobreixi i
que faci una estona de xup-xup.
Tot seguit es posa la picada al
morter i que agafi el gust, uns 10
minuts.
Per últim els ous bullit partits per
la meitat, es col·loquen per sobre
del guisat.
Les panses passades per la paella
amb oli roent (perquè creixin més) i
en 2 minuts ja està llest el guisat.
Bon profit!
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L’Illa. Novembre 2007.

L’any s’acaba i és hora de fer balanç.
Balanç d’un any intens dins de
Susqueda. Hi ha hagut moltes i diferents
activitats i notícies. Amb l’ànim de
recollir-les totes teniu aquest butlletí a
les mans.
Hi ha seccions que creiem que han
de continuar i d’altres que han de canviar,
per això cada any us animem que ens
doneu un cop de mà. I si més no que
sigueu crítics i feu arribar els vostres
suggeriments o crítiques a l’Ajuntament.
Nosaltres ho fem amb l’afany que cada
exemplar sigui un xic millor.
Si ho aconseguim o ens quedem en
l’intent és quelcom que vosaltres heu de
dir. Agraim les col·laboracions de totes
i tots en el present butlletí.

SOLUCIONS INFANTIL
Jan:
a) la castanya
b) el coll
c) rocasalva
d) la guilla

Júlia:
a) St. Benet
b) el grèvol
c) els senglars
d) el far

Luard Xena:
un SANT un MAR un TIGRE “menys” GRE=TI
Oriol Xena:
Serp Avió Nit Tassa Muntanya Arbre Rialla Tisores Indi
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