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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes, 

SUSQUEDA, tres síl.labes, 96 habitants, 52 km2, el tercer municipi més petit (en habitants) de les
comarques gironines, on hi VIVIM. Els que hi som no hi som per casualitat, hi som perquè volem i
perquè n’estem convençuts de ser-hi.

Tinc la SORT de ser-ne l’alcaldessa i de representar als seus habitants allà on vagi i us puc dir que a
Susqueda, es fan moltes accions dignes de ser anomenades en els mitjans de comunicació. Tenim uns
indrets dignes de postals i n’estem TIPS i diem PROU de que el nom del nostre municipi s’associí només
a notícies de successos.

Com sempre, el nostre objectiu principal és cuidar dels interessos de tots els susquedencs i
susquedenques. Per això, hem seguit treballant per renovar i cuidar tots aquells espais del municipi i
donar sortida a aquelles inquietuds que ens heu anat manifestant en les trobades que hem fet durant
tot l’any en els diferents veïnats.

Finalment hem acabat les obres d’acondicionament dels desperfectes ocasionats pel “Glòria” i el “Dana”
l’any 2020.

Hem dut a terme la primera campanya per la visualització de les dones de Susqueda. I hem fet el
primer berenar de dones de Susqueda el dia 8 de març al local social. 

Hem estat el primer micropoble de Catalunya de menys de 100 habitants en assolir més del 75% de
transparència. Aquest fet no és gratuït i aprofito aquestes ratlles per agrair la feina feta al personal
administratiu de l’Ajuntament. 

Hem celebrat els aplecs del Coll, de Coll de Condreu i del Far. Així també la Festa de st. Martí Sacalm, on
hem recuperat la Fira Km0. Hem assistit a un concert dins del marc Itinera a la Placeta. Hem pogut
tornar a gaudir de la ruta de la “Susqueda Camina”.

Ens queda una acció per finalitzar dels Pressupostos Participatius del 2021, l’acondicionament del Prat
del veïnat del Coll, a vegades no tots els habitants de Susqueda tenen la mateixa percepció de la
importància de les accions que es fan al municipi. Seguirem esforçant-nos per a què aquesta acció es
pugui dur a terme com més aviat millor.

Finalment, aquest mes d’agost vam poder inaugurar una nova barana al Santuari del Far.

PÀGINA 2

SALUTACIÓ  DE  L 'ALCALDESSA

Alcaldessa i regidora d'urbanisme
      eva.vinyolas@susqueda.cat
      608 13 29 33

EVA VIÑOLAS MARÍN
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SALUTACIÓ  DE  L 'ALCALDESSA
En definitiva, continuarem treballant per satisfer les necessitats dels nostres veïns i veïnes i del nostre
municipi. Junts ho farem possible
 
Us deixo a continuació una nova edició del butlletí municipal, en el qual podreu trobar les notícies més
destacades de l’últim any. Per a qualsevol qüestió o suggeriment que us pugui sorgir tot llegint el
butlletí, no dubteu a posar-vos en contacte amb qualsevol membre de l’equip de govern. Aprofito
l’ocasió, en nom de l’Ajuntament, per desitjar-vos un bon i millor any 2023.
 
A la vostra disposició per allò que us calgui.
 
Eva Viñolas Marín

ESCRIT  DEL  REGIDOR DE  MEDI  AMBIENT I  JOVENTUT

El dia 15 de maig de 2022 es va dur a terme la tretzena edició de la
Susqueda Camina. Després de dos anys fent-ho en un altre format
degut a la COVID-19, aquest any va tornar al format original.

Regidor de Joventut i Medi Ambient      
       jordi@susqueda.cat
       620 41 58 57

JORDI MERCADER PAGÈS

A les 7 del matí es van obrir inscripcions i a 2/4 de 8 es va donar el tret de sortida de la caminada des
del Local Social. Els participants van anar direcció a la vall de Fornils, on, els que van voler, van poder
visitar el Castell de Fornils. 
Després de passar el Castell i travessar la riera de l'Hom, van agafar un camí a la dreta que els va
portar a la masia de les Gleies, tot passant pel que queda de l’ermita de Sant Pere de Fornils. 
Seguidament, van deixar la masia de les Gleies uns marges per sota, i es van començar a enfilar pel
camí del grau de Casadevall salvant la cingera. Un cop a dalt i després d’haver contemplat les vistes,
es va oferir un bon esmorzar. 
Després d’haver omplert la panxa, es va seguir en direcció a Llancers, el Pla de l’Hom, i es va agafar el
camí que passa per la vora de la cinglera i que porta fins al Santuari del Far, gaudint d'unes vistes
espectaculars a tot Susqueda, i en particular, a la vall de Fornils, així com el mirador de la Trona.
En arribar al Santuari, es va seguir pel camí que gira a l’esquerra i es va arribar fins al vértex geodèsic,
on també es van contemplar les vistes sobre la vall d’Hostoles. Finalment, el camí va seguir fins a
l’ermita de Santa Anna i es va anar baixant suaument fins a tornar de nou a Sant Martí Sacalm. 
Va ser una molt bona jornada. Gràcies a tots els participants, i a tota l’organització.
 
Jordi Mercader Pagès
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Benvolguts i benvolgudes,
 
Com ja sou coneixedors els que vàreu estar presents a l’últim dia del Susquedenc i Susquedenca, la via
de portar fibra òptica al municipi utilitzant les infraestructures d'Enel/Endesa ha quedat descartada pels
altíssims costos de peatge i, sobretot, després que ens demanessin més de 18.000€ per revisar el
projecte que s’havia redactat a través d’un despatx d’enginyeria col·laborador de Goufone. 
Amb l'Eva vàrem tenir una reunió amb la responsable d’Enel/Endesa a Catalunya i el responsable del
departament d’enginyeria per manifestar el nostre malestar i dels habitants de Susqueda, per donar-
nos l’esperança d’una ajuda a portar la fibra òptica al municipi i que s’hagi impossibilitat pels costos
prohibitius de desplegament i manteniment. Ningú vol posar-hi un euro si no hi ha retorn econòmic.
També se’ls hi va fer notar que a Susqueda només donem: donem aigua, donem electricitat, donem
territori a canvi de res i que estem cansats que només s’utilitzi el nostre territori sense un retorn cap a
la població. Va ser una reunió cordial, però no ens vàrem “mossegar la llengua” a l’hora de parlar i ser
clars de quin és el nostre posicionament i què volem.
 
La fibra òptica a Susqueda es farà, és qüestió de temps, per part dels estaments superiors es parla de
finals de 2024, però l’equip de govern no ens conformem i seguim treballant perquè es pugui fer abans.
 
 
Estem estudiant cablejar els veïnats, cada veïnat serà una xarxa de fibra que connectarem a internet
utilitzant antenes (en alguns casos es probable que vagin connectades directament sense passar per
“’l’aire”) i poder garantir unes velocitats de 50 Mbits o més. En la primera fase d’aquest projecte
portaríem fibra a totes les cases que puguin disposar d’aigua municipal, ja que es tractaria de posar les
canals de comunicació al costat de la xarxa d’aigües. En una segona i/o tercera fase tractaríem la
problemàtica d’aquelles cases/masies que queden més allunyades i que no podem arribar-hi amb un
cable de fibra.
 
Visca Susqueda
 
Gabriele Pretto
 

ESCRIT  DEL  REGIDOR DE  TURISME I  COMUNICACIÓ

Regidor de Turisme i Comunicació       
       gp@susqueda.cat
       633 71 96 02

GABRIELE PRETTO



PÀGINA 5

Naixements: 0 Matrimonis: 0 Defuncions: 0
Estadístiques de població:

DADES D ' INTERÈS

141.037,15 €
334.494,18 €

0,00 €
31.091,37 €

460.615,34 €
967.238,04 €

Superàvit
4.798,08 €

Despesa per habitantInversió per habitant

Ingressos ordinaris
Tributs
Transferències d’altres administracions
Taxes i preus públics
Subvencions finalistes a serveis
Altres ingressos
Ingressos finalistes per inversions (reconeguts durant l'exercici)
Préstecs a llarg termini
Subvencions de capital
Alineació d’inversions
Contribucions especials

568.583,03€
36,21%
6,26 %
6,29 %
5,37 %
0,03 %

481.111,91€
0,00 %

45,83 %
0,00 %
0,00 %

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VII

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Transferències de capital

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital

379.295,11 €
836,54 €

66.369,97 €
122.081,41 €

0,00 €
481.111,91 €

1.049.694,94 €

10.075,40 € 1.075.030,38 €

Escombraries no adherits al compostatge
IVTM
Aigua (4t trimestre 2022)
Aigua (1r trimestre 2023)
Escombraries
Aigua (2n trimestre 2023)
Aigua (3r trimestre 2023)
IBI Urbana / IBI Rústica / IAE / Béns immobles de característiques especials

Mesual (Gener - Desembre)
Febrer - Març
Febrer - Març

Maig - Juny
Juny - Juliol

Agost - Setembre
Novembre - Desembre

Setembre - Octubre

Calendari fiscal:

Principals fonts de finançament d'acord amb el Compte General 2021:

Situació de despeses 2021

Situació d'ingressos 2021

Dades econòmiques:



Subvencions sol·licitades IMPORT

IMPORT

DADES D ' INTERÈS
PÀGINA 6

Fons de cooperació econòmica i cultural 2022
· Despeses corrents (recollida i gestió de residus) 
· Inversions (Instal·lació d'un ascensor a l'Ajuntament)
· Cultura (Festes i aplecs) 
· Noves tecnologies (Renovació maquinari)
· Camins (Millora camins municipals)
· Secretaria (retribucions derivades del lloc)
Ajuts per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor
cultural per al trienni 2021-2023.
Subvenció per a la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial
Subvenció pel jutjat de Pau 2022
Fons econòmic de caràcter extraordinari
Sol·licitud de subvenció Next Generation per a l'impuls i el foment de l'accessibilitat als
espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya

Subvencions 

 
10.000,00 €
 27.948,25 €

6.696,75 €
596,78 €

 3.000,00 €
10.000,00 €

 
Pendent

43.520,00 €
400,00 €

20.378,72 €
 

30.000,00 €

Subvencions atorgades:

Ajuntament: 
Local Social: 
Santuari del Far: 
Església de St. Martí: 
Santuari del Coll: 
Correus d'Anglès: 
Agents Rurals: 
Protectora d'animals: 

Telèfons d'interès 

972 190 188
633 718 384
972 190 169
972 190 169
972 421 664
972 422 221
972 405 340
972 340 813

Ajut per material i transport escolar curs 2022-2023. C.A.M.S.
Ajut per material i transport escolar curs 2022-2023. O.O.C.
Ajut per material i transport escolar curs 2022-2023. I.P.R.
Ajut per material i transport escolar curs 2022-2023. G.R.G.
Ajut per material i transport escolar curs 2022-2023. M.S.
Ajut per material i transport escolar curs 2022-2023. D.M.B.
Ajut destinat al subministrament d'Aigua per al bestiar. La Jassa SCP.

088
085
061
012
972 430 128
972 840 178
972 421 498

Mossos: 
Bombers: 
Emergències mèdiques: 
Informació Generalitat: 
Dispensari d'Amer: 
Consell Comarcal La Selva: 
Cap d'Anglès: 

691,07 €
663,57 €
550,00 €
487,00 €
550,00 €
590,16 €
312,50 €



DADES D ' INTERÈS

RESTAURANT COLL DE CONDREU (HG-002100)
       Restaurant + Hostal
       972 44 43 19
       colldecondreu
       www.colldecondreu.com

 SANTUARI DEL FAR (HG-002381)
       Restaurant + Hostal
       972 19 01 69
       santuaridelfar
       www.santuaridelfar.com

CAN  SANTI (HUTG-051943)
       Habitatge d'ús turístic
       651 39 65 86
       fincasanti
       www.fincasanti.com

MAS ELS TERRATS (PG-000185)
       Allotjament rural
       972 43 01 12
       maselsterrats
       www.elsterrats.com

HORT D'EN BERNAT (HUTG-062299)
       Habitatge d'ús turístic
       717 71 41 94       
       masiasacalma
       www.masiasacalma.com

LOCAL SOCIAL DE SUSQUEDA 
       Local Social
       633 71 83 84 
       aj_susqueda
       www.susqueda.cat

HOSTAL  DEL COLL (HG-001957)
       Hostal
       917 19 01 91
       hostaldelcoll
       www.hostaldelcoll.net

CAN  COLL (HUTG-025614)
       Habitatge d'ús turístic
       618 95 48 76
       @cancoll.casarural

LA RECTORIA (HUTG-012009 I HUTG-012010)
       Habitatge d'ús turístic
       917 19 01 91
       hostaldelcoll
       www.hostaldelcoll.net

CAN NAN (HUTG-025614)
       Habitatge d'ús turístic
       917 19 01 91
       hostaldelcoll
       www.hostaldelcoll.net

DADES D'INTERÈS PÀGINA 7

Veïnat del Far: 

Dades turístiques

Veïnat del Coll: 

Veïnat de Sant Martí Sacalm:

El Far

sant martí

El coll

embassament



DADES D ' INTERÈS
Sessions plenàries 2022
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Ple ordinari de 28 de gener de 2022

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions
anteriors
2. Donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia
dictats en el darrer període entre plens ordinaris. 
3. Aprovació inicial del projecte de consolidació del
Castell de Fornils 
4. Aprovació del pla d’assetjament sexual 
5. Aprovar el nou redactat del conveni de delegació
de competències de gestió de residus municipals
entre l’Ajuntament de Susqueda i el Consell Comarcal
de la Selva 
6. Proposta d’aprovació dels estatuts de l’Associació
de Micropobles de Catalunya 
7. Aprovació del protocol de curses, marxes populars
i esdeveniments 
8. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de
suport i adhesió al manifest SOMESCOLA.CAT 
9. Informacions d’alcaldia 
10. Precs i preguntes

Ple extraordinari de 25 de març de 2022

1. Ajuda econòmica de caràcter social derivada de la
Covid-19 
2. Modificació de crèdit MC 02/2022 
3. Addenda al conveni marc per a la prestació de
serveis socials bàsics i especialitzats i altres
programes relatius al benestar social i polítiques
d'igualtat al municipi de Susqueda per a l'any 2022 
4. Aprovació inicial de la relació de llocs de treball de
l'Ajuntament de Susqueda 
5. Adhesió a l’acord adoptat pel ple de la Diputació
de Girona celebrat en data 23 de novembre de 2021
referent a l’aprovació del manual de normes i
procediments que estableixen els criteris a seguir en
aplicació del marc conceptual de la comptabilitat
pública i de les normes de reconeixement i valoració
recollits en el pla general de comptabilitat pública
adaptat a l’Administració Local 
6. Aprovació inicial del Document Únic de Protecció
Civil (DUPROCIM) 
7. Deixar sense efecte l'aprovació inicial de l'inventari
de camins i retroacció de les actuacions 
8. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana

Ple ordinari de 29 d'abril de 2022

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions
anteriors 
2. Donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia
dictats en el darrer període entre Plens ordinaris 
3. Alteració dels termes entre Susqueda i Osor 
4. Aprovació del compte de recaptació 2021 
5. Modificació de crèdit MC 03/2022 
6. Donar compte de liquidació del pressupost 2021 
7. Aprovació de mocions 
7.1. Moció per aclarir els fets de l'espionatge contra
el moviment independentista català 
7.2. Moció per a donar suport a les mesures contra
l'exclusió financera 
7.3. Moció de suport en defensa del sector agrari i
del món rural 
7.4.2Moció per a la commemoració del dia
internacional de les dones 
7.5. Moció per donar suport a la candidatura de La
Sardana a la llista representativa del patrimoni
cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO 
8. Informacions d’Alcaldia 
9. Precs i preguntes

Ple ordinari de 29 de juliol de 2022

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions
anteriors 
2. Donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia
dictats en el darrer període entre Plens ordinaris 
3. Aprovació inicial del Document Únic de Protecció
Civil (DUPROCIM) 
4. Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Susqueda mitjançant el qual
s’estableix un sistema específic per realitzar la
liquidació i pagament global de les taxes pel servei
d’inserció d’anuncis en el butlletí oficial de la
província de Girona 
5. Adhesió al model de control intern simplificat en
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia als
requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del
control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat
local 
6. Aprovació dels Festius Locals per a l’exercici 2023 

Dades de sessions plenàries
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DADES D ' INTERÈS
7. Convalidació de l’acord d’adhesió del municipi de
Susqueda al GAL Associació per al Desenvolupament
Rural Integral de la zona nord-oriental de Catalunya
(ADRINOC) 
8. Modificació de crèdit MC04/2022 
9.-Aprovació inicial del projecte constructiu de
Rehabilitació del ferm i millora d’altres elements
funcionals del camí de Coll de Nafré al veïnat del Coll 
10. Licitació de les obres de rehabilitació del ferm i
millora d’altres elements funcionals del Camí de Coll
de Nafré al Veïnat del Coll 
11. Aprovació del projecte per la instal·lació d’un
ascensor a l’edifici de l’Ajuntament 
12. Aprovació definitiva del Mapa de capacitat
acústica de Susqueda 
13. Aprovació de mocions 
13.1. Moció en defensa dels Jutjats de Pau 
13.2.-Moció contra les ocupacions il·legals
d'habitatges 
13.3. Moció per l’aprovació del manifest de l’acord
social per l’amnistia i l’autodeterminació 
13.4. Moció per a garantir el desplegament de
l'Agenda Rural de Catalunya 
14.-Donar compte d'informes d'intervenció i
tresoreria 
15. Informacions d’Alcaldia 
16. Precs i preguntes
 
Ple extraordinari urgent de 31 d'agost de 2022
1. Ratificació de la urgència en la celebració del ple
extraordinari 
2. Aprovació del compte general de l’exercici 2021
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el
consell comarcal de la selva i l’ajuntament de
Susqueda pel qual s’articula l’encàrrec de gestió per
l’assistència tècnica en la redacció d’un informe
d’inspecció
4. Proposta de nomenament de jutge de pau
substitut
 
Ple ordinari de 28 d'octubre de 2022
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions
anteriors 
2. Donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia
dictats en el darrer període entre Plens ordinaris 

Podeu consultar les actes a www.susqueda.cat

3. Aprovació inicial del Reglament de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de Susqueda 
4. Aprovació definitiva del projecte d’obres per a la
instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament 
5. Aprovació definitiva del projecte de rehabilitació
del ferm i millora d’altres elements funcionals del
camí del Coll de Nafré al Veïnat del Coll 
6. Resolució de la licitació de les obres de
rehabilitació del ferm i millora d’altres elements
funcionals del camí de Coll de Nafré al Veïnat del Coll 
7. Licitació de les obres de rehabilitació del ferm i
millora d’altres elements funcionals del camí de Coll
de Nafré al veïnat del Coll mitjançant procediment
negociat sense publicitat 
8. Modificació de crèdit MC05/2022 
9. Aprovació inicial del pressupost municipal per a
l'exercici 2023
10. Aprovació del pla de disposició de fons 
11. Modificació de l’ordenança fiscal dels preus
públics del Local Social 
12. Aprovació de les mesures econòmiques de
caràcter social 2022 
13. Aprovació de convenis 
13.1. Aprovació de l’adhesió al conveni de
manteniment i promoció d’itineraris de senderisme,
cicloturisme i BTT subscrit entre el Consell Comarcal
de la Selva i l’Ajuntament de Susqueda 
14. Aprovació de mocions 
14.1. Moció en defensa de la crema de restes
vegetals als mateixos camps de conreu 
14.2. Moció d'impuls al municipalisme i la seva
ciutadania 
15. Informacions d’Alcaldia 
16. Precs i preguntes
 
Ple extraordinari de 25 de novembre de 2022
1. Adjudicació definitiva de les obres de rehabilitació
del ferm i millora d'altres elements funcionals del
Camí de Coll de Nafré al Veïnat del Coll
2. Aprovació provisional de la modificació de l'annex
2 de l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics
del Local Social
3. Aprovació provisional de la proposta d'alteració
dels termes municipals entre Susqueda i Osor.
4. Modificació de crèdit MC06/2022.
 

Recordeu que els plens estan oberts als veïns i veïnes!



ACTUACIONS MUNICIPALS
1. Asfaltament de la carretera de Coll de Nafrè al
santuari del Coll.
2. Nou projecte al recinte de deixalles del Coll.
3. Desbrossada al cim de Sant Benet.
4. Canvi de bústies del veïnat de Sant Martí Sacalm.
5. Col·locació d'un mirall a la circumval·lació de Sant
Martí Sacalm.
6. Neteja i desinfecció dels dipòsits d'aigua potable
del veïnat del Far i del veïnat de Sant Martí Sacalm.
7. Ombrejar la terrassa del Local Social.
8. Recuperació del prat que hi ha darrere la caseta
d’informació del veïnat del Coll.
9. Instal·lació de plaques fotovoltaiques
d'autoconsum a l'ajuntament
10. Nova barana del mirador del Far
11. Obres de reparació d'un tram del camí de Coll de
Nafré (al veïnat del Coll) en l'entorn del camí del
Soler: GR 178 - Ruta d'en Serrallonga.
12. Desbrossar i netejar cunetes de la presa de
Susqueda fins a la placeta.
13. Regulació de l'accés motoritzat al camí que
voreja l'embassament de Susqueda fins a Sau. 
14. Desbrossar marges, branques i netejar cunetes
de les torres de captació fins a Ca la Gallussa.
15. Desbrossar marges, branques, netejar amb la
culona i escampar material fresat des de Coll de
Nafrè a Sant Benet.
16. Neteja de camins freqüentats pels caçadors.
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Si creieu que cal dur a terme alguna actuació municipal concreta, recordeu que podeu posar-ho en
coneixement de l'equip de govern, que valorarà la vostra proposta. 

Podeu fer-ho contactant-hi directament, a través del "cafè amb l'alcaldessa" o de les oficines municipals.



ACTIVITATS

participant (dreta) amb
1h i 50 minuts. El 3r
participant masculí en
arribar a la meta i la
primera dona van fer el
recorregut amb 2
hores i 6 minuts. 

La sardana de l'Alcalde
El dia 16 d’agost es va celebrar a Amer la
tradicional Sardana de l’Alcalde. L’alcaldessa
de Susqueda va assistir en aquest
esdeveniment considerat element festiu
patrimonial d'interès nacional. És una
tradició en que els balladors es disposen en
el ball d’una manera específica, amb
coreografia determinada i en un entorn
envoltat dels gegants.

Calendaris i agenda del Cordill 2022
A inicis del 2022, l'Ajuntament va encarregar
calendaris de butxaca i de sobretaula de
l’any 2022 així com l’agenda Almanac del
Cordill. Tant els calendaris com l’agenda del
Cordill es van repartir entre els diferents
habitatges del municipi de Susqueda.

ACTIVITATS PÀGINA 12

Presentació dels Jocs Florals Rurals
El 9 d'abril es va presentar la segona edició
dels Jocs Florals Rurals de Catalunya.
Aquests són una iniciativa de l’Associació de
Micropobles de Catalunya i l’Associació per
la Promoció dels Productors Catalans de
Qualitat que tenen per objectiu la visibilitat a
la creació literària al món rural. 

Festival Itinera
El dia 11 de juny, en un dia molt especial, vam
participar en el Festival Itinera, un projecte
obert i integrador creat per l'Associació de
Micropobles de Catalunya i Aktive per donar a
conèixer els micropobles a través de música
de qualitat en petit format: un concert gratuït
amb la formació "Hop-Història del jazz". 

Susqueda Camina 2022
El dia 15 de maig es va celebrar la Susqueda
Camina 2022. Des de Sant Martí Sacalm, es
va posar rumb al Castell de Fornils, les
Gleies, el grau de Casadevall, el Pla de l’Hom,
el Santuari del Far, Santa Anna i es va tornar
a Sant Martí Sacalm. Els participants van fer
un recorregut d’aproximadament 18 km i hi
va haver una participació de gairebé 100
persones. A les imatges podeu veure els dos
primers participants masculins que van
arribar; el primer participant en finalitzar la
Susqueda Camina (esquerre) va fer el
recorregut amb  1h  i  45  minuts  i  el  segon 



ACTIVITATS
ACTIVITATS PÀGINA 13

Fira Guilleries
El 15 i 16 d'octubre l'Ajuntament de
Susqueda va ser present a la Fira Guilleries
de Sant Hilari Sacalm. Els assistents van
poder degustar i comprar productes locals,
fer activitats familiars, assistir a tallers
d'elaboració de fuets i tast d'embotits,
participar en concursos, veure música en viu
i demostracions de cuina entre altres.

Networking rural
Es va iniciar amb la benvinguda del
conseller d’Empresa i Ocupació, Eduard
Colomé; i l’alcaldessa de Susqueda. Es va
parlar del "branding", de casos pràctics, i
finalment es van gravar podcasts de
marques rurals.

Obsequi als
majors de 65
anys

Fira de la Ratafia
El dissabte dia 12 de novembre l’Alcaldessa
de Susqueda, Eva Viñolas, va assistir al
tradicional esmorzar d’alcaldesses, alcaldes,
regidores i regidors que dona el tret de
sortida a la fira de la Ratafia. 

Inauguració de les coves del Pasteral
El divendres dia 11 de novembre de 2022 a
les 12h l’Alcaldessa de Susqueda va assistir
a la inauguració de les Coves del Pasteral.
Durant el transcurs de l’acte es van visitar
les coves, l’exposició temporal, la
presentació dels valors arqueològics del
jaciment neolític i també es va oferir un
petit refrigeri.

Fira de Sant Martí d'Amer
El diumenge dia 13 de novembre, el regidor
i tinent d’alcalde Jordi Mercader, va assistir a
la inauguració de la Fira de Sant Martí
d’Amer.

Enguany s'ha
obsequiat
amb càntirs
personalitzats
i un paraigua. 
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Susqueda a la 1ra fira de micropobles!
El dissabte dia 19 de novembre l'Alcaldessa
de Susqueda va assistir a la 1ra fira de
micropobles a l'Estany.

Presentació del llibre "Històries de les
Guilleries"
El dissabte dia 19 de novembre també es va
fer la presentació del llibre "històries de les
Guilleries" al Local Social de Sant Martí
Sacalm. L'acte el va oficiar el tinent d'alcalde
Jordi Mercader i va ser tot un èxit.

Susqueda es posa la gorra! 
L'Ajuntament ha comprat gorres per donar
suport a la campanya "Posa't la Gorra pels
infants i adolescents amb càncer". Una
iniciativa promoguda per   l'Associació de
Familiars i Amics de Nens Oncològics de
Catalunya (AFANOC). Aquestes gorres es
faran arribar als infants i jovent del municipi.

Local Social
Minideixalleria del Far

Susqueda amb la Marató de TV3
El 18 de desembre de 2022 l'Associació
ForçAme de Lloret de Mar va fer una
xerrada al Local Social de Susqueda. 
ForçAme és una associació sense ànim de
lucre que va néixer arran de la malaltia AME
(Atròfia muscular espinal) que li van
diagnosticar al seu fill als 5 mesos d’edat.
L'associació lluita perquè els nens en la
mateixa situació puguin tenir una cura o
tractament en el futur, contribuint a la
investigació d'aquesta malaltia. A dia d'avui,
ja han aportat 100.000€ en 5 anys i mig al
projecte d'investigació de l'AME de l'Hospital
Sant Joan de Deu, a través d'actes solidaris,
recollida de taps...
Durant l'acte al Local Social es van recollir
210,00€. No obstant, l'Ajuntament de
Susqueda ha decidit sumar-hi 200,00€ més.
Per tant, des de l'Ajuntament de Susqueda
es farà una aportació total de 410,00€ a la
Marató de TV3 per la salut cardiovascular.
A partir d'aquesta xerrada, es recolliran taps
de plàstics per una bona causa als següents
punts del municipi de Susqueda:
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EL CAFÈ AMB L'ALCALDESSA 2022

EL CAFÈ AMB L'ALCALDESSA 2023
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NOVETAT!

19 de març de 2022 
A les 10h del matí
Local Social de St. Martí

16 de juliol de 2022 
A les 9:30h del matí
A l'exterior del Restaurant 

Recordeu que el cafè amb l'alcaldessa és una trobada oberta a tothom (veïns, propietaris,
llogaters...) per compartir, de primera mà amb l'alcaldia, les vostres queixes, millores i
suggeriments en relació al municipi de Susqueda.

Veïnat del Far:Veïnat de St. Martí: Veïnat del Coll:

GRUP DE DIFUSIÓ
Des de l'Ajuntament de Susqueda s'ha creat un grup de
difusió de WhatsApp. El grup de difusió permet compartir
informació ràpidament de l’Ajuntament cap als veïns i el
volem utilitzar per informar-vos d’emergències com per
exemple esllavissades, talls d’aigua, etc.
 
Tots els veïns que us vulgueu adherir al grup ho podeu fer
escanejant el següent codi QR.

3 de desembre de 2022
A les 10h del matí
Al Santuari del Far

A continuació us deixem amb la previsió  del "Cafè amb l'Alcaldessa" pel 2023:

11 de març de 2022 
A les 10h del matí
Local Social de St. Martí

Veïnat de St. Martí:
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LA SALA DE  LES  COLUMNES
Accés a la sala de les Columnes
Aquest any 2022 l’Ajuntament de Susqueda,
juntament amb Endesa, l’Ajuntament d’Osor,
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, l’Agència
Catalana de l’Aigua i el Consorci del Ter, han
ofert la possibilitat d’accedir a la Sala de les
Columnes.
Dins la mateixa, es van instaurar diferents
panells informatius i material històric del
fons d’Endesa, de manera que els usuaris
que hi van accedir van poder augmentar els
seus coneixements referents a la
construcció de la presa, l’antic poble, la
fauna o la flora entre altres.

Finalitzades totes les visites, han entrat un
total de 695 persones des del desembre de
2021 fins al novembre de 2022. Al gràfic que
es mostra a continuació podeu veure
l'afluència de persones segons mesos.

A més a més, durant les visites, els diferents
usuaris van poder comprar llibres de
Susqueda per tal d’augmentar els seus
coneixements vers el municipi, les
tradicions, la vida abans de la construcció
del pantà, entre molts altres. Durant aquests
mesos, s’han venut un total de 44 llibres que
es desglossen en els següents:

Des del consistori es vol donar les gràcies a
totes les persones que hi han accedit i han
fet possible aquesta experiència.

1) Records de Susqueda abans de la presa
2) Les coves del bandoler
3) Susqueda, ahir un poble
4) Susqueda, la història submergida
5) Susqueda, quaderns de la revista de Girona

Finalment, cal afegir que de cara al 2023 no
hi ha previsió de continuar obrint la Sala de
les Columnes. No obstant això, si de cara a
un futur es decideix tornar-la a obrir, es
publicarà a www.susqueda.cat
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Ser dona i viure en un micropoble, això és el
que fan les susquedenques. A Susqueda a
dia d’avui hi viuen 41 nenes, adolescents i
dones. Totes elles, una a una sumades dia a
dia construeixen la història de Susqueda. La
seva individualitat i identitat fan que aquesta
sigui singular i real. Sense elles no seria
possible, per tant des d’aquí només puc dir
GRÀCIES a totes elles per deixar que en
formi part.
Hem d’acabar amb les injustícies
distributives i de reconeixement, cal
assegurar la paritat i igualar la nostra veu en
la participació dins tots els àmbits. No volem
esperar més, no és una utopia, hem de fer
que la justícia, l’equitat i la llibertat sigui
realitat avui.

Nosaltres que som valentes i lluitadores.
Perquè sense nosaltres no hi ha revolució.
Cada dia hauria de ser #8M
HO VOLEM ARA, aquí, avui, en una ciutat i en
un MICROPOBLE.
 
Eva Viñolas
 
 
8M a les xarxes
Els dies anteriors al 8M vam estar publicant
a les nostres xarxes socials fotografies amb
totes les dones de Susqueda amb el hashtag
#DonesDeSusqueda2022. Volem agrair
totes les dones, noies i nenes que van
col·laborar amb aquesta iniciativa i ens van
enviar les seves fotos.

https://www.facebook.com/hashtag/8m?__eep__=6&__cft__[0]=AZW12qgo-8A5VDnko8GRS2xfPWAYldlV-QTnxn9jyHwh3S2Bd-QyItFew4WVD1LscC7kxJ3aAibpe3JqejCRNkOhOMsn8co2mMVJVm4VjDC9-nc7lXKXX8iuoKlB-z7gXyng2baYqMQsQZMetWgX9LtI&__tn__=*NK-R


Ordre del dia i temes tractats:
1.- Retorn d'informació de l'última
reunió del dia del Susquedenc: es va
donar retorn de la informació que es va
tractar en l’última jornada del dia del
Susquedenc, com per exemple
l’arranjament de camins veïnals, la creació
d’un grup de difusió, el turisme i cultura a
Susqueda, la regulació del medi natural, els
accessos automatitzats, la normativa
d’autocaravanes, la creació d’un pàrquing, la
regulació dels usos de l’embassament, la
guarda rural, les càmeres meteorològiques i
el servei de taxi.
2.- Circulació de motocicletes en camins
veïnals: La ciutadania ha demanat a l’equip
de govern la regulació de l’accés de
motocicletes en camins veïnals. L'equip de
govern parlarà amb els Agents rurals per
buscar opcions factibles.
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EL  DIA  DEL  SUSQUEDENC
       Objectiu:
El dia del Susquedenc és una jornada
participativa on es troben els veïns de
Susqueda per compartir amb l’equip de
govern les seves inquietuds, millores i
suggeriments del municipi. Aquesta jornada
es va celebrar el dissabte dia 11 de juny a
les 10 del matí, al Local Social de Sant Martí
Sacalm.

          Assistents:
- Equip de Govern de Susqueda
- Veïns del Far: 8 assistents. 
- Veïns del Coll: 13 assistents. 
- Veïns de St. Martí: 11 assistents. 
- Veïns de masos disseminats: 2 assistents. 
- Assistents totals: 37 assistents.
 

A les 12 es va aixecar la sessió i els diferents
assistents van fer un dinar de germanor.

Per més informació o per consultar l'acta completa podeu accedir a www.susqueda.cat
L'equip de govern vol agrair totes les persones que van assistir i col·laborar en l'organització.

3.- Asfalt de la circumval·lació de Sant
Martí Sacalm: Després de parlar-ho amb
els veïns, s’ha acordat demanar pressupost
per pavimentar 3 metres d’amplada al mig
del camí de la circumval·lació de Sant Martí.
4.- Retirada d'aigua del camí de Sant
Pau: S’instal·laran, a través d'una subvenció,
tubs d’aigua al camí de la masia per poder
filtrar l’aigua i evitar així l’arranjament
constant per motius meteorològics o
d’altres factors.
5.- Generació d'energia: Per abaixar el
preu de la factura de la llum, s’ha acordat
demanar pressupost a la cooperativa “Som
Energia” per preguntar-los com generar
energia.
6.- Desplegament de fibra òptica i
internet: S'ha acordat parlar amb Endesa
per cercar solució a la instal·lació de la fibra
òptica al municipi. L'equip de govern també
s’ha compromès a cercar una solució per
les 10 cases del municipi de Susqueda que
no tenen internet en l’actualitat
7.- Platja del bo negre: S'ha acordat parlar
amb els Agents rurals per decidir com
gestionar la presència de gent estranya i de
pesadors estrangers a la zona (hi fan foc i
porten armes).



CENS MUNICIPAL  D ’ANIMALS DE
COMPANYIA

La identificació dels animals és una eina
fonamental per fomentar la seva tinença
responsable, evitar les pèrdues i
combatre l'abandonament. La
identificació amb microxip, la xapa
identificativa i el cens municipal són
obligatoris a tot Espanya. 
Aquests animals, com a membres de la
nostra família, s'ha d'inscriure al registre
censal del municipi on residim. La inscripció
es realitza a través de l'ajuntament del
municipi i aquesta es dona d'alta a l'arxiu o
registre d'animals corresponent. També és
important actualitzar les dades censals quan
l'animal canvia de domicili i donar-lo de baixa
en cas de mort.
 

Tots els Ajuntaments tenen l'obligació de
tenir un cens municipal d’animals de
companyia degudament actualitzat on
constin els gossos, els gats i les fures.
Aquests animals han d’estar degudament
identificats amb un microxip homologat o
altres sistemes establerts per llei. 
És per aquest motiu, que els propietaris
d’animals tenen l'obligació de censar les
seves mascotes al registre d’animals de
l’Ajuntament on resideixen habitualment. 
 
D’acord amb la normativa vigent, els
propietaris dels animals disposen d’un
termini de 3 mesos des del naixement
de l’animal per comunicar-ho a
l’Ajuntament. Contràriament, per adquisició,
canvi de residència, mort o modificació
d’altres dades, teniu 30 dies per a
comunicar-ho a l’Ajuntament perquè ho
actualitzin al cens.
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Per què haig d'identificar el meu animal?

Com ho haig de fer per censar
les meves mascotes?  

OPCIÓ 1: EN LÍNIA

OPCIÓ 2: PRESENCIALMENT

Cal fer una instància genèrica a través de la
pàgina web de l'Ajuntament de Susqueda:
www.susqueda.cat adjuntant-nos la cartilla
de la teva mascota.

Cal venir a l'Ajuntament de Susqueda en
horari d'atenció al públic (de dilluns a
divendres de les 11 del matí a les 2 de la
tarda). Podeu demanar cita al 972 19 01 88.



MANTENIMENT DE  LES  RUTES

RUTA DATA INCIDÈNCIA ACTUACIÓ

BTT 21 Els pantans 01/02/2021 Suport/senyal en mal estat Placa nova

Camí del Nord 29/04/2021 Problema senyalització horitzontal Repassar marques

Camí Ral de Sant Benet al Far 30/04/2021 Problema senyalització horitzontal Repassar marques GR i SL. Tallar brancatge

Camí Ral de Sant Benet al Far 12/05/2021 Senyal desapareguda Senyal nova

Camí Ral de Sant Benet al Far 12/05/2021 Camí impracticable per vegetació Desbrossar, tallar i repassar marques

Camí Ral de Sant Benet al Far 18/05/2021 Problema senyalització horitzontal Repassar marques i tallar

Ruta d'en Serrallonga 18/05/2021 Camí impracticable per vegetació Desbrossar

Ruta d'en Serrallonga 31/05/2021 Problema senyalització horitzontal Repassar marques

Camí Ral de Sant Benet al Far 10/06/2021 Suport/senyal en mal estat Treure metacrilat

BTT 21 Els pantans 17/06/2021 Suport/senyal ocult per vegetació Desbrossar al voltant del suport

BTT 21 Els pantans 17/06/2021 Camí impracticable per vegetació Tallar vegetació

Camí Ral de Sant Benet al Far 29/06/2021 Camí impracticable per vegetació Desbrossar

Ruta d'en Serrallonga 29/06/2021 Camí impracticable per vegetació Desbrossar i tallar brancatge

Camí Ral de Sant Benet al Far 14/10/2021 Problema senyalització horitzontal Repassar marques

Camí Ral de Sant Benet al Far 14/10/2021 Camí impracticable per vegetació Desbrossar

Camí Ral de Sant Benet al Far i
Camí del Nord

15/10/2021 Problema senyalització horitzontal Repassar marques i tallar brancatge

Camí Ral de Sant Benet al Far 19/10/2021 Camí impracticable per vegetació Desbrossar

Camí Ral de Sant Benet al Far 20/10/2021 Camí impracticable per vegetació
Tallar brancatge, desbrossar i col·locar fites
de seguiment

Ruta d'en Serrallonga i Camí
del Nord

17/12/2021 Problema senyalització horitzontal Repassar marques i tallar vegetació

Ruta d'en Serrallonga 20/12/2022 Problema senyalització horitzontal Repassar marques i tallar esbarzers

Camí Ral de Sant Benet al Far i
Camí del Nord

20/12/2022 Problema senyalització horitzontal Repassar marques

Camí del Nord 21/12/2022 Problema senyalització horitzontal Repassar marques

Camí Ral de Sant Benet al Far i
Camí del Nord

21/12/2022 Problema senyalització horitzontal Repassar marques GR-83

Camí del Nord 23/12/2022 Problema senyalització horitzontal Repassar marques
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A l'inici de cada any, el Consell Comarcal ens  
ofereix   el    resum   de   les    actuacions  de   

manteniment en les rutes de senderisme,
cicloturisme i BTT del nostre municipi. 



Durant la realització d'aquest estudi, els
fotògrafs han aprofitat per fer fotos a altres
espècies del nostre entorn com són: la
guatlla, el bitxac, l'Oriol, el Cucut o l'Àguila
calçada. A continuació us deixem amb
algunes imatges:

ESTUDIS  DE  FAUNA A  SUSQUEDA 

Per les dades obtingudes es dedueix que la
població de la zona es manté estable els
darrers anys, a causa de la poca alteració de
l'hàbitat i la nul·la aplicació d'insecticides a la
zona, que són els principals perills que
amenacen l'espècie.

Autors: Carles Pibernat
Ricard Busquets, i 

Gonzalo López

Estudi sobre l'escorxador (Lanius
Collurio) als prats de Sant Martí Sacalm

Aquest any 2022, s'ha realitzat un estudi
sobre l'escorxador als prats de Sant Martí
Sacalm i els resultats que s'han obtingut són
els següents:
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Imatge de l'Àguila Calçada.

Parelles controlades: 4 
Mitjana dels darrers 10 anys 3,8.
Parelles reproductores: 4
Mitjana dels darrers 10 anys 3,2
Nombre de polls voladors: 11
Un niu va ser depredat i no hi ha
constància de la segona posada. La
mitjana dels últims 10 anys és de 12,8.

Imatges de l'escorxador mascle

 Imatge de l'escorxador femella

Imatge de l'Oriol. Imatge del Cucut.

Imatge de l'escorxador mascle
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Recollida de voluminosos:

La nova llei estatal de residus:
No es permet la crema de restes vegetals
excepte:

Onades de calor a l'estiu:
Al llarg de l'estiu hem patit diverses onades
de calor que han obligat a demanar
prudència per elevat risc d'incendis forestals.
A més, per Sant Joan, a causa de les elevades
temperatures i a l'activació del pla INFOCAT,
es va prohibir el llançament de focs artificials
en zones agrícoles, en parcel·les no
urbanitzables amb vegetació i també llocs
amb menys de 500 metres de zona forestal.

Veïnat del Coll

Veïnat del Sant Martí

Minideixalleria del Far

Xerrada sobre les Franges Perimetrals
de protecció
El dia 22 d’octubre es va dur a terme una
xerrada sobre les franges perimetrals de
protecció contra incendis al voltant dels
habitatges. L'Ajuntament va organitzar
aquesta xerrada a demanda dels veïns de
Susqueda, per tal de resoldre dubtes i
explicar en què consisteixen els treballs. 
Aquesta sessió es va fer a càrrec d'un tècnic
de l’empresa que ha fet l’estudi.
L'assistència va ser elevada i els veïns van
mostrar-se molt interessats. Es pot dir que
va complir amb la missió amb què s’havia
organitzat i els veïns van sortir amb els
dubtes més aclarits.   
Jordi Mercader Pagès, Regidor               

R EDUIR
R EUTILITZAR
R ECICLAR
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A continuació us deixem amb un escrit de la
Rosa Busquets Torrent, veïna de
Susqueda i professional del Consell
Comarcal de la Selva en matèria de residus.
 
Reduir la generació de residus, un nou
repte municipal
Cadascun i cadascuna som responsables del
llum que gastem, de l’aigua que consumim...
però i de les deixalles que generem?
Encara que les factures dels subministres
siguin difícils d’entendre... tots sabem que
allò que diu la factura és el que ens toca
pagar de forma particular. I que si el veí paga
menys... o bé és perquè sap estalviar o
perquè s’ha buscat recursos propis per no
dependre tant de les comercialitzadores.
Qui consumeix de forma responsable es
sent millor per dos motius: perquè paga
menys i perquè col·labora més en la
protecció del planeta. Quin motiu té més
pes... també és cosa d’un mateix.
 
El tema de les deixalles ja és més
controvertit.
El consum a les botigues de les futures
deixalles que farem a casa i de la seva gestió
posterior a través dels contenidors
municipals, no està lligat a un preu per kg
que veiem plasmat en una factura. Paguem
una taxa general a l’Ajuntament i no sabem
quin és exactament el cost que provoca casa
nostra sobre el volum de deixalles
generades a tot el municipi.
A més a més, i amb tota la raó, la major part
dels consumidors no ens sentim
responsables del volum de deixalles
innecessàries provocades pel màrketing de
les empreses: envasos heterogenis difícils de
reciclar, consumibles que no duren,
electrodomèstics que no es reparen... 
 

És difícil creure’ns els esforços que ens diuen
que fan les administracions: la unió europea
i els nostres governs - per revertir aquestes
pràctiques comercials poc sostenibles. Fa
massa temps que en parlen i no en veiem
resultats palpables.
Per sort sí que hi ha persones, i cada vegada
més, que decideixen no esperar més les
grans promeses mundials i europees de
reducció dels residus i posen a la pràctica les
seves pròpies estratègies particulars.
Cadascú en la mesura que li permeten les
pròpies possibilitats i/o li empenyen els
propis afanys per col·laborar en la protecció
del planeta.
 
Centrem-nos ara en la generació de
deixalles a Susqueda
A Susqueda tenim trets distintius que ens
diferencien d’altres municipis: som pocs
habitants i estem molt allunyats.
Pel fet de ser pocs, el comportament
ambiental de cadascú té un efecte més
rellevant sobre el conjunt, que el de
qualsevol ciutadà d’un poble més gran.
I com que estem tan allunyats, qualsevol
residu “evitable” que hagi arribat fins als tres
punts de contenidors de les nostres
muntanyes té un impacte ambiental i
econòmic molt més elevat que el que tindria
en un poble més ben situat.
És per aquests motius que ens hem de fer
crida i animar entre veïns per reduir els
residus més evitables. 
 
Quins són els residus evitables?
Senzillament, són aquells que no haurien
estat necessaris en la fabricació o embalatge
del producte o aquells que es generen abans
d’hora per la mala fabricació o qualitat.
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Cada vegada es troben més comerços
locals que venen a granel i eviten la
generació d’envasos.
Fins i tot existeixen sabons i detergents
d’envàs retornable o reemplenable, en
petits establiments i agrobotigues.
Cada cop està més estès el bon costum
de comprar amb carmanyola pròpia a les
carnisseries i peixateries.
Si es pot escollir el pot... millor que sigui
de vidre. Sovint el podrem reutilitzar i,
alhora, és indefinidament reciclable. 
Els envasos que no haguem pogut
evitar... recordem que tots els pots i
embolcalls que no siguin de paper, cartró
o vidre, s’han de dipositar al contenidor
groc. 
Abans de llençar-los... Comprimim-los
tant com puguem i trigarem més a
emplenar el contenidor. Us fixareu que
els envasos cada vegada són de més bon
aixafar pel fet que la normativa obliga als
envasadors a reduir el gruix dels
materials.  

Es tracta d’un dels residus que més ha
incrementat en els darrers anys per les
noves formes de compra a distància.
Si no l’hem pogut evitar...pleguem-lo bé
abans de ficar-lo dins el contenidor blau.

No ens estem pas referint a “posar-nos a
dieta”, tan sols recordar que a Susqueda 

Com podem reduir els residus evitables?
Fem llista de les estratègies més genèriques
o innovadores, perquè serveixin d’inspiració:
 
ELS ENVASOS INNECESSSARIS

 
EL CARTRÓ INNECESSARI

 
LA FRACCIÓ ORGÀNICA 

 

tenim compostadors comunitaris i
l’Ajuntament fomenta el compostatge
casolà, amb compostadors gratuïts i
descomptes sobre la taxa
d’escombraries.

La roba vella, fins i tot l’estripada o massa
vella per reutilitzar. No la llencem mai al
contenidor del rebuig. Porteu-la a la
deixalleria i serà aprofitada per altres
vies. 

Els bolígrafs, les piles, els tòners
d’impressora... comprem-los de qualitat i
descobrim les marques recarregables.
No els llencem mai als contenidors. Quan
es gasten porteu-los a la deixalleria o
també a la minideixalleria de Sant Martí. 

Assegurem-nos que els articles que
escollim tenen garantia i són reparables. 
Recordem que els proveïdors tenen
l’obligació (per llei) de quedar-se els
aparells elèctrics, bombetes i
fluorescents substituïts pel model nou
que li haguem comprat.

El rebuig només és allò que no es pot
reciclar com: la pols d’escombrar, els
mocadors de mocar, els residus del bany,
les burilles i cendres i els excrements de
mascotes. Qui recicla bé, pot trigar
setmanes a emplenar el seu cubell del
rebuig!

LA ROBA VELLA NO ÉS REBUIG

 
ELS CONSUMIBLES

 
ELS APARELLS 

 
EL REBUIG
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Tots els veïns de Susqueda tenim accés a
una deixalleria on s’hi pot portar
qualsevol residu que no sigui orgànica,
envasos, paper, vidre i rebuig. La que
avarca més territori és la deixalleria
supramunicipal de La Cellera de Ter. 

Només ha de servir pels
electrodomèstics o mobiliari gran, que
són de mal transportar fins a la
deixalleria.

LA DEIXALLERIA

 
LA RECOLLIDA DE TRASTOS
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No admet esporga ni runes ni pots amb
residus especials, que s’han de portar
directament a la deixalleria.

 
Com veieu, les estratègies per reduir els
residus a Susqueda són moltes i variades i
només cal escollir la primera, per estrenar-
nos, i anar avançant.
 
Gràcies a tots i a totes per endavant

reciclant 3 ampolles de vidre
pots reduir 1kg d'escombraries,
evitar l'emissió d'1kg de CO2 i
estalviar energia per mantenir
encesa una bombeta durant 9

dies?

Sabies que...

el 45% de les escombraries
que generem és orgànica i es

pot reutilitzar per fabricar
combustibles i retornar a la

terra en forma d'humus per a
les plantes i cultius?

reciclant 1 llanda d'alumini
ajudes a estalviar energia per
fer funcionar un televisor al

voltant de 3 hores?

per fabricar una tona de
paper es necessiten entre 10 i

15 arbres, 7.800 kWh
d'energia elèctrica i una gran

quantitat d'aigua?

Ratxes de vent!
El dia 19 de desembre de 2022 es va registrar una ratxa màxima
de vent de 81,2 Km/h (22,5 m/s) 246º (SW) a les 18:59 UTC.
 



FOTO DENÚNCIES
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D'ençà que s'elabora el butlletí al Municipi
de Susqueda, mai s'havia hagut de dedicar
un apartat íntegre a les "foto denúncies". 
Enguany, vist la gran quantitat de "foto
denúncies" que s'han rebut, l'Ajuntament ha
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Des del consorci rebutgem aquest
tipus d’actuacions incíviques.

Durant aquest estiu s'han embrutit alguns
espais del nostre entorn. Tal i com veiem en
la fotografia algú va decidir tirar restes de
paper amb excrements en una zona del
veïnat del Coll.

El dia 28 d’agost es va celebrar l’aplec del
Far i durant el transcurs de l'acte es va
inaugurar la nova barana del mirador. Per la
nostra sorpresa, en qüestió de dies van
aparèixer pintades a la barana.

El mes de juliol van aparèixer pintades a un
rètol de la zona del Noguer. El rètol
informava, d’acord amb la llei 9/1995 i el
decret 166/1998, sobre la regulació de
l’accés motoritzat al medi natural.

El mes de novembre alguna persona o
grup de persones va tirar a terra el rètol
de "Benvinguts a Susqueda" ubicat a
l'entrada del veïnat del Coll, al costat del
nou recinte de deixalles.

També el mes de novembre, van aparèixer
pintades en una roca del veïnat del Coll.

2

6
Durant aquest període de temps, s'ha
hagut d'avisar els serveis de recollida de
residus perquè es van trobar restes de
runa abocades al bosc en una zona de
Sant Martí Sacalm.

optat per crear aquest apartat i reafirmar,
una vegada més, que des del consistori es
rebutgen tot tipus d'actuacions incíviques i
vandàliques.

1

3

4

5

6
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La batalla monumental de TV3
Durant l'emissió del programa "La batalla
Monumental" de TV3, l'Ajuntament de
Susqueda va donar tot el seu suport al
Castell de Montsoriu.
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Els Reis han dut tests d’antígens per les
susquedenques i susquedencs
A inicis de l'any 2022 i amb la Covid-19
encara present, des de l'equip de govern es
va decidir donar una mica més de
tranquil·litat als habitants de Susqueda pel
seu dia a dia. 
Per aquest motiu cada habitant de
Susqueda va tenir dret a obtenir dos tests
d'antígens gratuïts.

El 22 de gener de 2022
Com cada any el dia 22 de gener celebrem
Sant Vicenç, patró de Susqueda.
L’església parroquial de Sant Vicenç estava
ubicada al poble de Susqueda -actualment
sota les aigües del pantà- i consistia en un
edifici romànic. Tradicionalment, es
celebrava aquesta festa però com que
aleshores aquestes dates feia molt mal
temps i fred, algunes persones van proposar
canviar-la i posar-la el primer diumenge
d’octubre. Tot i això, com que no tothom hi
estava d’acord, es va decidir continuar amb
les dues festes: El 22 de gener (Sant Vicenç) i
el 1r diumenge d’octubre (Sant Martí).
Actualment, a l’escut de l’Ajuntament de
Susqueda trobem les dues figures: la creu de
Sant Vicenç Màrtir i l’espasa i ferradura de
Sant Martí.

Consells per evitar riscos al banyar-te

Participació al Pràcticum Odisseu
Els Ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen
incentivar l’estada de joves universitaris en
pràctiques remunerades a empreses
situades en municipis rurals, per tal de
promoure la competitivitat empresarial i
l’establiment d’aquests a les zones rurals.
Enguany, l'Ajuntament de Susqueda, ha
decidit oferir una vacant de pràctiques
remunerades per a perfils universitaris
aquest estiu 2022. La posició de pràctiques
oferta ha estat la d'auxiliar administratiu a
les oficines del consistori i  s'han dut a terme
durant els mesos de juliol i agost. 
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Augment de la transparència a
l'Ajuntament

L'Ajuntament de Susqueda ha tornat a
millorar el seu percentatge en
transparència. Mentre que l'any 2020
l'Ajuntament tenia un percentatge del
27,28%, l'any 2021 va pujar fins al 55,77%.
Aquest any, finalment, l'Ajuntament ha
obtingut un percentatge del 78,85%.

El dia 9 de maig, l'Ajuntament va assistir a la
novena edició de l’entrega del
reconeixement a la transparència.
De tots els Ajuntaments de Catalunya,
només 136 (un 14%), han rebut enguany el
Segell Infoparticipa, una certificació que
atorga la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
Cal destacar que l’Ajuntament de Susqueda
va tenir una menció especial perquè s’ha
convertit en el primer municipi amb menys
de 100 habitants que rep la distinció
d’aquest segell de transparència.

Visita de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior
Joan Ignasi Elena a l'Ajuntament

El divendres dia 15 de juliol vam rebre la
visita de l’HC d’Interior en Joan Ignasi Elena a
l’Ajuntament de Susqueda, juntament amb
els seus acompanyants Sr. Jordi Martinoy,
director dels SSTT d’Interior a Girona i el Sr.
Josep Milan, comissari cap de la Regió
Policial Girona. En primer lloc, el Sr.
Conseller va realitzar la signatura al Llibre
d’Honor de l’Ajuntament.
Seguidament es va reunir amb l'equip de
govern per tractar diferents temes d'interès
pel bon funcionament del municipi, les
plantacions de marihuana, la col·laboració
bombers i ADF, la col·laboració entre
diferents sistemes d'emergències, la
geolocalització de Masies de Susqueda per
serveis d’Emergències i d'altres temes
d'interès municipal.
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Nou reglament
Al ple de l'Ajuntament de Susqueda del
Gener es va aprovar un protocol per regular
curses, marxes i esdeveniments. Amb
aquest protocol es pretén evitar problemes
amb propietaris i conservar l'entorn.
 
La sardana com a patrimoni de la
Humanitat
L'Ajuntament de Susqueda ha aprovat la
moció de suport per tal que la Sardana sigui
patrimoni de la Humanitat.

El període de tardor-hivern és el període de
major risc d’introducció de la malaltia
coincidint amb la migració hivernal de les
aus del nord i centre d’Europa.
Per aquesta raó és de gran importància que
la ciutadania, sigui coneixedora de la
situació de risc i que col·laborin.
A continuació us deixem amb algunes
imatges amb mesures d'higiene i de
bioseguretat.

Treballs de batimetria
El dimarts 26 de juliol es van realitzar
treballs de batimetria a l'embassament del
Pasteral i això va afectar la carretera d'accés
a l'embassament de Susqueda. La carretera
es va haver de tallar totalment impedint el
pas alguns veïns. No obstant, aquestes
accions es van repetir el 26 de novembre i el
17 de desembre, motiu pel qual, la carreta
es va tallar de nou.
 
Situació de risc d'influència viària
Europa està patint la major epidèmia
d’Influença aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP)
en aus silvestres i aus de corral observada
fins al moment.
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25a Trobada d'acordionistes
El diumenge dia 7 d’agost es va celebrar la
25ª Trobada d’Acordionistes al Prat del Coll
de Condreu. Per causes meteorològiques es
va decidir traslladar l’acte a l’interior del
recinte del Restaurant Coll de Condreu.
Aquesta tradicional trobada, que va
començar cap a les 5 de la tarda i que va
tenir una durada d’un parell d’hores, va
permetre als assistents gaudir del so
d’aquest instrument de vent en un espai
idíl·lic i tranquil.
També es va fer entrega del llibre
“Susqueda, la història submergia” com a
obsequi d’agraïment als assistents.
Gràcies a tots i totes els que van assistir i
que ho fan possible cada any.

Aplec del Coll
El dia 1 de maig es va celebrar l'aplec del
Coll que es va iniciar amb una missa a
l'església de la Mare de Déu del Coll i tot
seguit, es va dur a terme un vermut popular
a càrrec de l'Ajuntament de Susqueda. 

Aplec del Far
El dia 28 d'agost es va celebrar l'aplec del
Far. Aquest es va iniciar amb una missa
solemne d'acció de gràcies. Cal destacar que
es va aprofitar l'ocasió per inaugurar la
barana del mirador del Far. També es varen
fer les tradicionals audicions de sardanes i
els jocs de cucanya.

Festa Major de Sant Martí Sacalm 
Va tenir lloc el diumenge 2 d'octubre i es va
iniciar amb la fira de Km0. Seguidament, es
va fer un espectacle d'animació infantil amb
els Trambòtics i xocolatada. A les 12 del
migdia es va celebrar una missa solemne a
la Rectoria de Sant Martí Sacalm seguida per
un concert de la Coral Rosó. A les 2 del
migdia es va celebrar el dinar de germanor
amb més de 100 persones. Finalment, es va
concloure la festa major de Sant Martí amb
una actuació del grup “El Tren d’Olot”.



BONES FESTES!

Bon Nadal i feliç 2023
L'Ajuntament de Susqueda us desitja unes
bones festes i un bon any 2023 carregat de
salut i alegries.
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Un calendari de sobretaula del 2023
Un calendari de butxaca del 2023
Una agenda almanac del Cordill del 2023
Un llibret d'aromàtiques i Remeieres
La postal de Nadal

Última bustiada de l'Any!
La setmana del 19 de desembre es va fer
l'última bustiada de l'any. En aquesta es va
incloure:

 
Si algú no va rebre la bustiada pot dirigir-se a
l'Ajuntament o Local Social.

Volem agrair la Bella, de l'Hom (Veïnat del
Far), per dissenyar la postal de Nadal
d'enguany.
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Turisme:
 · Adhesió al Vescomptat de Cabrera
 · Establir codis QR al diferents espais i llocs d'interès
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ACCIONS PREVISTES A L'INICI DEL MANDAT 19-23

Mobilitat: 
 · Camins en condicions

Participació ciutadana: 
 · Elaboració dels pressupostos participatius
 · Celebració del dia del Susquedenc

Medi Ambient: 
 · Adhesió al pacte d'alcaldesses i alcaldes pel clima i l'energia
 · Recinte de deixalles i compostatge al veïnat del Coll
 · Elaboració del pla d'usos de l'Embassament de Susqueda
 · Recinte de deixalles i compostatge al veïnat de Sant Martí
 · Obtenció del distintiu "Cel nocturn de qualitat" 

Urbanisme: 
 · Borsa habitatge
 · Geolocalització de masies

Vetllar per la gent gran: 
 · Servei de farmàcia i transport

Transparència: 
 · Aprovar codi de conducta alts càrrecs
 · Augmentar el percentatge de transparència a l'Ajuntament

EN PROCÉS

FET

NO EXECUTAT

*Les accions "Medi Ambient: Cel Nocturn" i "Turisme: Codi QR a diferents espais" no s'han
executat perquè els veïns i veïnes del municipi han expressat la seva oposició.

Administració electrònica:
 · Facilitar l'accés a tota la ciutadania

Comunicació:
 · Portar fibra òptica a Susqueda

Xarxa d'aigua potable:
 · Veïnat del Far
 · Veïnat del Coll
 · Veïnat de Sant Martí Sacalm

Jovent: 
 · Tenir-los present en tot moment 

FET

FET
FET

FET

 ESTAT

EN PROCÉS
EN PROCÉS

NO EXECUTAT

NO EXECUTAT

EN PROCÉS

EN PROCÉS
FET
FET

EN PROCÉS

FET
FET

EN PROCÉS

FET

FET
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ACCIONS FETES NO PREVISTES A L'INICI DEL MANDAT 

VEÏ NAT DEL COLL VEÏ NAT DEL FAR

DI SSEMI NAT I  EMBASSAMENT
· Conveni i obertura de la sala de les columnes
· Arranjament de la xarxa de l'embassament
· Canviar la barana del mirador de l'embassament
· Instal·lació de tanques al camí de l'embassament
· Bancs al mirador de l’embassament
· Barrera d'accés al camí Susqueda a Sau
· Rètol explicatiu a l'embassament

· Instal·lació de gronxadors i zona infantil
· Instal·lació de càmeres de vigilància
· Posar contenidors de sal per desgel
· Reparació de la carretera de Condreu al Far
· Instal·lació d'inclinòmetres a la carretera
· Canviar la barana del Far

· Instal·lació de càmeres de vigilància
· Instal·lació de cortines i para-sols al Local Social
· Posar contenidors de sal per desgel
· Millora de l'accés a l'església i cementiri
· Instal·lació de plaques solars a l'Ajuntament 
· Col·locació d'un mirall a la circumval·lació 
· Acondicionament del cementiri

· Recinte de la zona de contenidors de deixalles
· Instal·lació de gronxadors nous
· Instal·lació de càmeres de vigilància
· Posar contenidors de sal per desgel
· Canvi de bancs al Santuari del Coll
· Cloració automàtica de la xarxa aigua 
· Neteja i acondicionament del cementiri

GENERALS DEL MUNI CI PI
· Ordenació i regulació del medi natural
· Execució dels pressupostos participatius
· Actualització dels plans PROCICAT (DUPROCIM)
· Aprovació de l'ordenança de les franges
· Accions derivades del Dana (revolt del Soler)
· Accions derivades del Glòria (camí de Ca la
Gallussa a Coll de Nafré)
· Accions Covid-19
    · Retorn d'impostos: IBI, deixalles, IVTM
    · Compra de tests d'antígens
    · Compra de mascaretes
· Arranjar la reguera del camí de Can Lucas
· Fases 1, 2 i 3 del Castell de Fornils 
· Caseta clorador del Coll
· Creació de la figura d'agutzil i provisió d'eines
per realitzar les tasques
· Adquisició d'un vehicle municipal
· Celebració del Networking rural de la Selva
· Recollida de deixalles de plantacions
· Reconeixement als majors de 65 anys
· Creació "El nou relat de Susqueda"

· Creació del reglament de l’aigua
· Millores en els contractes dels treballadors
· Celebració del "Dia del Susquedenc"
· Adhesió al Festival Itinera
· Arranjament de camins del municipi 
· Adquisició de busos de seguretat per la vespa
velutina (a disposició dels veïns/es)
· Captura de papallones del boix
· Instal·lació de cartells "Benvinguts a Susqueda"
· Desbrossada del turó de St. Benet
· Senyalitzacions en camins i llocs d'interès
· Iniciativa "El Cafè amb l'Alcaldessa"
· Neteges anuals dels dipòsits d'aigua
· Instal·lació d'una tanca al revolt de la Font de la
Cau
· Instal·lació de plafons interpretatius a St. Benet
· Presentacions de llibres
· Celebració del 8 de març: Dia de la dona 
· Convenis de Pràctiques Odisseu
· Ajuts material i transport escolar. Curs 22-23.

VEÏ NAT DE ST.  MARTÍ

Codis QR: Els veïns no volen turisme en massa.

Cementiri del Coll: Degut a les desavinences amb Osor, ja que actualment mig
cementiri pertany a Susqueda i mig cementiri a Osor.

QUINES ACCIONS HEM DESCARTAT?

1
2
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ACCIÓ PREVISIÓ

Accions fetes vinculades als veïnats: Als
gràfics següents podeu veure el percentatge
d'accions que s'han dut a terme a cada veïnat,
sense comptar les generals que s'han dut a
terme a tots tres.

ACCIONS DE GOVERN: MANDAT 19-23

ACCIONS QUE S'ESTAN EXECUTANT ACTUALMENT:

· Senyalització masies 
· Termes Osor/Susqueda 
· ADF Ter/Brugent
· Pla Usos Embassament 
· Fibra òptica
· Ascensor a l'Ajuntament
· Castell de Fornils 
 

· Borsa habitatges
· PUOSC 
· Barrera d’accés al veïnat del Coll 
· El llibre de les masies de Susqueda
· Terreny del Coll i St. Martí Sacalm
· Inventari de Camins 
· Pintar l'Ajuntament

CONTENIDORS NOUS A SANT MATÍ SACALM

Accions fetes vinculades als ODS: Els
objectius de desenvolupament sostenible tenen
l'objectiu d'erradicar la pobresa, lluitar contra la
desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi
climàtic entre altres, de cara a l'any 2030.

ACCIONS INICIADES QUE S 'ESTAN DESENVOLUPANT 

FULL DE RUTA ACTUAL. QUÈ FAREM A PARTIR D'ARA?

GRÀFICS REPRESENTATIUS DE LES ACCIONS

Resum de les accions del mandat 2019-2023:
Representació visual de les diferents accions que
durant el mandat s'han executat, s'han
descartat...

ACCIÓ PREVISIÓ
Primavera 2023

Estiu 2023
Primavera 2023

 Primavera 2023
Exercici 2023

Inicis 2023
Primavera 2023

 

Primavera 2023
Inicis 2023
Inicis 2023
Inicis 2023
Estiu 2023

Gener 2023
Estiu 2023

PÀGINA 34



ENTRETENIMENT
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1. Coneixes els bolets que pots trobar a Susqueda?
Posa't a prova! Troba aquests 15 bolets en la següent sopa de lletres.

2. Resol aquests petits laberints circulars! 

3. Coneixes quins són els municipis que ens envolten?
 Posa't a prova! Escriu a quin municipi correspon cada fotografia.

1.__________________________ 3.__________________________

8.__________________________

2.__________________________

 5.__________________________ 6.__________________________

7.__________________________

1 2 3 4

1. ANISAT
2. ROVELLÓ
3. MOLLERIC
4. ESCARLET
5. FREDOLIC

VIGILA! En aquesta sopa de lletres
trobaràs paraules en totes direccions!

6. GÍRGOLA
7. TROMPETA
8. CAMPEROL
9. OUDEREIG
10. PETDELLOP

11. PINENCA
12. ROSSINYOL
13. SIURENY
14. VERDEROL
15. APAGALLUMS

4.__________________________

A la pàgina 38
trobareu les
sol·lucions a

l'entreteniment.
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@natura_cangimferrer@rouge1979

@brightonskeye@pepecarme

Susqueda és molt més que un embassament i un poble submergit. La poca coneixença fa que
sovint la gent cometi l'error d'associar el nom de Susqueda amb el pantà i fets nocius del passat.
 
Susqueda, però, són 50km2 de natura en estat verge, de paisatges increíbles, de cingles que treuen
l'alè, d'aigua, de fauna, de flora i d'emocions. Susqueda també és tranquil·litat, calma i retrobar-se
amb un mateix.
 
En aquest apartat podràs veure un recull d'algunes de les imatges de Susqueda que s'han publicat
a les xarxes socials durant aquest any. Totes les imatges han sigut etiquetades amb el hastag
#Susqueda i hem indicat qui n'és l'autor.
 
Us animem a enviar-nos fotos per poder-les incloure en el proper butlletí!

@mjsoges@picstut @emma.llach

https://www.instagram.com/mjsoges/
https://www.instagram.com/picstut/
https://www.instagram.com/emma.llach/
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@fotosdesusqueda

@__xiuxiuejant @larutadelscabrera

@geoffreygilson@sergi_boixader

@estevetorrent @melville79@irene_tubert

@setaro89

https://www.instagram.com/fotosdesusqueda/
https://www.instagram.com/__xiuxiuejant/
https://www.instagram.com/larutadelscabrera/
https://www.instagram.com/geoffreygilson/
https://www.instagram.com/sergi_boixader/
https://www.instagram.com/setaro89/
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SOLUCIONS DE  L 'ENTRETENIMENT
1. Coneixes els bolets que pots trobar a Susqueda?

2. Resol aquests petits laberints circulars! 

1 2 3 4

1. ANISAT
2. ROVELLÓ
3. MOLLERIC
4. ESCARLET
5. FREDOLIC

6. GÍRGOLA
7. TROMPETA
8. CAMPEROL
9. OUDEREIG
10. PETDELLOP

11. PINENCA
12. ROSSINYOL
13. SIURENY
14. VERDEROL
15. APAGALLUMS

3. Coneixes quins són els municipis que ens envolten?
 Posa't a prova! Escriu a quin municipi correspon cada fotografia.

1.__________________________ 3.__________________________

8.__________________________

2.__________________________

 5.__________________________ 6.__________________________

7.__________________________

4.__________________________

 A M E R  A N G L È S ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ

 B R U N Y O L A  O S O R  S U S Q U E D A

 V I L O B Í  D ' O N Y A R L A  C E L L E R A  D E  T E R
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