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Ara fa just un any quan escrivia l’inici del butlletí poc em podia imaginar que en un any podríem viure
tants fets que ens han canviat en molts aspectes a tots plegats.

Des de la sentència; passant pel Glòria i arribar al Covid_19. Sense oblidar-nos de la de la propina
que ens va deixar la llevantada del mes d’abril. La sentència ens sembla lluny, però cada dia rebem
inputs de com el poder judicial de l’estat els vol tancats i sense veu.  El Glòria ens va deixar masies
incomunicades, camins tallats i d’altres desapareguts a dia d’avui solventat interinament des de
l’economia municipal. El Covid_19 va arribar el mes de març, en poques hores vam passar de la
llibertat al confinament i de la seguretat a la incertesa. Seguim convivint amb ell dia a dia. 

Des del primer moment hem volgut estar al vostre costat, ajudant, acompanyant i donant-vos suport.
Però els temps que venen seran claus per fer front a la pandèmia   i a la crisi sanitària, social,
educativa i econòmica que se’n derivin. Per aquest motiu vull reivindicar  poder tenir i disposar de les
eines, els recursos, la liquiditat i la capacitat de decidir per abordar l’etapa que ara comença. Ens cal
ajuda externa per poder fer els arranjaments definitius i necessaris als camins, també per poder
ajudar als susquedencs i susquedenques en allò que els calgui perquè ningú quedi enrere. 

Abans d’acabar voldria tenir un record per a dos susquedencs que ens han deixat durant aquest
2020, en Jesús de la Bruguera i l’Àngel del Celró.

A disposar per allò que us calgui, recollint les vostres inquietuds personals i traslladant-les a la resta
de l'equip de govern per a trobar-hi solucions i/o donar trasllat als habitants de Susqueda si s'escau.
Per aquest motiu aquest any vam iniciar el dia del susquedenc i susquedenca, un espai on us animo
a participar-hi , ja que d'aquí poden sortir les accions que l'equip de govern portarem a terme.
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Composició de l'equip de govern

Eva Viñolas Marín

Jordi Mercader Pagès

Gabriele Pretto

Alcaldia i regidoria d'urbanisme

eva.vinyolas@susqueda.cat

608 13 29 33

Regidories de Joventut i Medi Ambient

jordi@susqueda.cat

620 41 58 57

Regidories de Turisme i Comunicació

gp@susqueda.cat

633 71 96 02

Col·locació de trampes per la papallona del Boix, tot i que aquest any la incidència sembla molt
menor
Control del mosquit tigre
Neteja de camins (camí ral de sant Benet al Far) Ja s’han acabat els treballs d’arreglar diferents
trams del camí, on algunes parets s’havien fet malbé, a causa de les pluges.
Instal·lació de nous cloradors als dipòsits del veïnat de Coll.

REGIDOR DE MEDI AMBIENT I JOVENTUT

Aquest any està sent un any complicat, amb la pandèmia de la COVID-19, hem hagut de suspendre
molts actes que es feien cada any al municipi, tals com: l’aplec de Sant Miquel de Maifré, l’aplec del
Santuari del Coll, la festa de Coll de Condreu, l’aplec del Far, i la Susqueda camina, que inicialment
l’havíem posposat per finals de Setembre, malgrat tot, des de l’ajuntament, i des de la regidoria hem
continuat treballant. Algunes de les actuacions han sigut:
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Eleccions 10 de novembre
A les eleccions del dia 10 de novembre de 2019
es van registrar un total de 56 vots (76,71%) i un
total de 17 abstencions (23,29%). Els resultats
van ser ERC (22),    JxCAT (19), ECP (4), CUP-PR (3),
CS (2), PSC (2), VOX (2), PACMA (1), PP (1).               

Estadístiques de població:

          Naixements: 0

          Casaments: 1

REGIDOR DE TURISME I COMUNICACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,

Per facilitar la comunicació entre Ajuntament i ciutadania, s’estan fent proves de l’aplicació
eBando (https://www.ebando.es/) per utilitzar-la en els propers dies al municipi de Susqueda.

Aquesta aplicació ens ha de permetre informar la ciutadania d’una forma més directa i ràpida,
enviar bans i comunicacions de forma instantània en aquells veïns que s’hagin baixat l’app,
disponible en les varies plataformes.

Properament des de l’Ajuntament oferirem un servei de transport de persones per aquells
vilatans o vilatanes amb problemes de mobilitat, aquest servei es podrà utilitzar també per la
recollida de medicaments a la farmàcia o qualsevol altre que impliqui un desplaçament. S’està
estudiant com aplicar-ho i les condicions d’us del mateix.

El tema de la connectivitat a internet es unes de les prioritats que des d’aquesta regidoria
s’ha portat endavant. El confinament ens ha obligat a uns nous hàbits: teletreball, reunions i
classes a distància s’han tornat habituals i, probablement, seguiran amb nosaltres passada
l’emergència. El renovament de les antenes principals i el canvi d’operadora son el primer pas
que hem donat per millorar la connexió a internet essent l’objectiu final el cablejat amb fibra
òptica de tot el municipi. En aquest projecte tot l’equip de govern està posant el màxim esforç
per aconseguir-ho el mes aviat possible.

Visca Susqueda
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Defuncions: 3
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Impost de vehicles de tracció mecànica

Aigua 4t trimestre de 2019

Aigua 1r trimestre de 2020

Escombraries

Aigua 2n trimestre de 2020

Aigua 3r trimestre de 2020

IBI Urbana | IBI rústica | IAE

Febrer - Març

Febrer - Març

Maig - Juny

Juny - Juliol

Agost - Setembre

Novembre - Desembre

Setembre - Octubre
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Calendari fiscal:

Subvencions sol·licitades
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Liquidació del pressupost 2019

Principals fonts de finançament

Superàvit

136.596,23€

L'equip  de govern de Susqueda ha decidit que no donarà, ni deixarà el superàvit de l'any
2019 i tampoc els romanents acumulats al Govern de l'Estat. 

Notícia

Informació econòmica

Inversió per habitant

342,59€

Despesa per habitant
4.623,20€
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Sessions plenàries

Aprovació de la urgència
Moció de resposta a la sentència del Tribunal
Suprem i per demanar l’amnistia per a les
persones preses polítiques catalanes i en
defensa del dret d’autodeterminació

Aprovació de la urgència
Aprovació definitiva del Projecte de
reconstrucció del Castell de Fornils
Aprovació del Plec de clàusules
administratives per a contractar les obres de
reconstrucció del Castell de Fornils
Aprovació del Plec de Clàusules
administratives per a la contractació de les
obres de la xarxa….
Moció del Consell Comarcal contra la MAT

16/10/2019

Extraordinari primer
1.
2.

Extraordinari segon
1.
2.

3.

4.

5.

30/09/2019: Extraordinari
1. Modificació de Crèdit MC5-2019
2. Compte General 2018
3. Fill predilecte, filla predilect a i fill adoptius

25/10/2019 : Ordinari
1. Lectura i aprovació acta de la sessió anterior.
2. Donar compte i assabentat dels Decrets
d’Alcaldia dictats en el darrer període entre Plens
ordinaris.
3. Aprovació d’ordenances.

a. Modificació al reglament d’aigua.
b. Aprovació reglament d’aigua.
c. Modificació IBI.

4. Modificació de crèdit.
5. Adhesió a la central de compres de l’ACM.
6. Informacions d’alcaldia.
7. Torn obert de paraules.

Aprovació del Plec de Clàusules de les obres
del Castell de Fornils. Fase 1
Manifest recolzant denominació d’origen
Empordà
Ratificació estatuts Consorci del Ter
Aprovació de convenis

19/11/2019: Extraordinari
1.

2.

3.
4.

Lectura i aprovació actes de les sessions
anteriors
Donar compte i assabentat dels Decrets
d’Alcaldia dictats en el darrer període entre
Plens ordinaris.
Moció en defensa de la llibertat d’expressió i
la iniciativa política al Parlament de Catalunya
Ordenances preus públics
Moció per exigir la nul·litat del judici i
l’alliberament d’Oriol Junqueras i la resta de
presos polítics.
Moció de rebuig a la resolució de la JEC en
relació al president de la Generalitat Quim
Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras
Moció pel dret a morir dignament.
Adhesió al pacte d’alcaldes pel clima i
l’energia
Licitació xarxa aigua veïnat del Coll
Adjudicació obres talús camí presa
Susqueda-Coll de Nafré
Aprovació bases agutzil
Aprovació conveni CCSelva
Aprovació codi de conducta
Aprovació pressupost exercici 2020
Adjudicació de les obres del Castell de Fornils
Informació d’Alcaldia
Torn obert de paraules

28/01/2020: Ordinari

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adjudicació obres Castell de Fornils
Aprovació del plec de clàusules del Talús del
camí de la presa de Susqueda a Coll de
Nafré
Text refós: Modificació puntual número 2
del POUM de Susqueda

5/12/2019: Extraordinari
1.
2.

3.
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Modificació de crèdit MC1-2020
Ratificació de decret manifest del Montseny i Les
Guilleries a Creació de l'Agència del Patrimoni
Natural i la Biodiversitat 
Aprovació del conveni delegació de les
competències de tractament dels residus
municipals entre l’Ajuntament de Susqueda i el
Consell Comarcal de la Selva
Adhesió al Consorci Local LOCALRET per ajudar al
desplegament de fibra òptica
Moció per un municipi lliure de plàstic d’un sol ús
Moció per clarificar les presumptes irregularitats
comeses per la monarquia espanyola   
Moció per exigir al govern espanyol el pagament
immediat de les prestacions econòmiques a totes
les persones treballadores afectades per un
expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO).

2/06/2020: Extraordinari
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Lectura i aprovació actes de les sessions anteriors
Ratificació de decrets dictats des de la declaració
d’estat d’emergència sanitària pel COVID-19.
Donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia
dictats en el darrer període entre Plens ordinaris
Addenda al conveni dels serveis socials 2020.
Accés del CCS per accedir a l’ANICOM de
l’Ajuntament de Susqueda.
Donant suport al col·lectiu de guaites.
Adhesió al Consell d’iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques Gironines (CILMA).
Aprovació de la redacció del Reglament dels
Cementiris del municipi de Susqueda.
 Moció per demanar la flexibilització de les regles
fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat
pressupostaria del món local.
Informació d’Alcaldia.
Torn obert de paraules.

24/04/2020: Ordinari
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Sessions plenàries

Lectura i aprovació actes de les sessions
anteriors
Donar compte i assabentat dels Decrets
d’Alcaldia dictats en el darrer període
entre Plens ordinaris
Aprovar Addenda al Conveni entre el
Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament
de Susqueda per a la delegació de la
responsabilitat de la recollida i control dels
animals de companyia abandonats,
perduts i/o ensalvatgits 2020
Festes locals 2021
Moció en commemoració del 28J, dia
internacional de l’alliberament o l’orgull
LGTBI
Moció de suport a les lluites per a
l’eliminació de la discriminació racial
Moció en defensa de l’espai públic
Adopció de mesures econòmiques de
caràcter social
Moció en suport a les energies renovables
i per la implantació de criteris d’integració
paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri
territorial al decret 16/2019
Proposta d'adhesió de l’ajuntament de
Susqueda al decàleg de recuperació
socioeconòmica dels municipis de
Catalunya
Conveni amb Les Planes referent a les
antenes.
Informació d’Alcaldia.
Torn obert de paraules.

31/07/2020: Ordinari
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Recordeu que els plens estan
oberts als veïns i veïnes.



ACTUACIONS  MUNICIPALS
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5
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Arranjament del camí del Santuari del Coll a Sant
Benet`
El dia 15 de novembre de 2019

Sanejament del talús a la carretera de Ca La
Gallussa al mirador

Tasques de jardineria al cementiri de St. Martí. 
23 març 2020

Actuacions de protecció i estabilització del talús al
camí de la presa a Coll de Nafré. Acció realitzada
amb la col·laboració de la Diputació de Girona. 
26 maig 2020

Reparació carretera Coll de Condreu-el Far

Instal·lació de valles camí embassament 

Senyalització del tram entre el mirador i ca la
Gallussa.
3 de juliol 2020
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1

6

2

1

Estrenem bancs al mirador de l'embassament
A l'agost hem pogut estrenar els nous bancs i
gaudir del paisatge que ens ofereix el mirador
asseguts. 

7

7

4

3



Fira Guilleries 2019
El cap de setmana del 12 i 13 d'octubre
l'Ajuntament de Susqueda va ser present a
la nova edició de la fira Guilleries. Vam
gaudir d'una molt bona estona amb
activitats de globoflèxia,  la castanyada, el
tren turístic, concerts i espectacles.

Susqueda amb la marató
El 15 de desembre ens vam trobar a les 11h
al Local Social on vam realitzar un taller
solidari d'herbes aromàtiques a càrrec d'Eva
Martínez i una xocolatada.

ACTIVITATS

El Ter al límit
El divendres 14 de febrer es va estrenar el
documental "El Ter al límit" al Local Social
de Sant Martí Sacalm.
El documental tracta sobre la supervivència 
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EL CAFÈ AMB L'ALCALDESSA

Local Social de Sant Martí

16 de novembre de 2019:
Santuari del Far
10:30h del matí

14 de març de 2020:

10:00h del matí

ANUL·LAT

LHostal del Coll
18 de juliol de 2019:

10:00h del matí

Local Social de Sant Martí
8 d'agost de 2020

10:00h del matí

del riu Ter i la important funció
d'abastament d'aigua en el territori català.
Aquest emfatitza les diferents
problemàtiques que avui en dia colpegen el
riu; com ara la mala regulació d'aigua, els
residus o el canvi climàtic.
Finalment, després de la presentació es va
fer un berenar. Gràcies a tots els assistents.



ESPORTS Campanya #ThoEstàsPerdent
L’objectiu de la campanya es basa en
promoure la presència de les dones
esportistes als mitjans, contribuint així a
avançar a cap a la plena igualtat, trencant
estereotips socials i mediàtics, millorant el
seu posicionament i atraient grans
audiències. La difusió va començar el
gener de 2020 i les 5 protagonistes que
encapçalen la campanya són: Alexia
Putellas (Futbol), Laia Sanz (Motociclisme),
Mireia Belmonte (Natació), Maria Vicente
(Pentatló i heptatló) i Laia Palau (Bàsquet).
Trobareu    més    informació    a     l'enllaç:
https://www.thoestasperdent.cat/

Salt kayak Festival 2019
El  15 de setembre es va celebrar de nou
el SKF que va tenir lloc al tram del riu Ter
entre Susqueda i el Pasteral.

Trail sacabra 2019
Aquest any des d'Amer fins a Tavertet, els
primers 3 participants femenins i
masculins que van arribar al Far, van ser
obsequiats    per l'ajuntament amb una 
 generosa  caixa  de  fruites  i verdures.
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Recollida selectiva a Susqueda
Susqueda es troba dins els municipis que compleixen l'objectiu europeu de recollida
selectiva, situant-se a un percentatge del 68,35%.

Setmana Europea de la prevenció de residus.
Amb motiu de la setmana europea de la prevenció dels residus, el Consell  Comarcal va
organitzar la campanya: REMUDA'T AMB LA ROBA VELLA. La campanya va englobar 7 tallers
creatius sobre la reutilització de la roba desenvolupats en 7 municipis diferents de la
comarca i oberts a tothom.

Recollida de trastos i andròmines
Com cada any, durant el mes d'agost s'ha fet la recollida de trastos i a andròmines al veïnat
del Coll i al veïnat de Sant Martí Sacalm.  En aquesta edició els veïns i veïnes han pogut
deixar els seus objectes entre el 24 i 27 d'agost.  Agraïm la seva col·laboració.
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MEDI  AMBIENT  I  RESIDUS

Alerta per inundacions
El mes d'octubre hi va haver alertes per
inundacions a tot Catalunya. És per
aquest motiu que es va activar la fase
d'alerta d'Inuncat.

ÀMBIT  METEOROLÒGIC
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ÀMBIT  METEOROLÒGIC
Donant suport a l'escrit de l'ACM
Davant del fort temporal que va afectar gran
part de Catalunya i, en especial, les
comarques de la Conca de Barberà i les
Garrigues, es va fer visible el suport de
l'Associació de Micropobles als municipis
que van patir inundacions i destrosses en els
seus termes municipals. Però per sobre dels
danys i les pèrdues materials, lamentem els
efectes humans devastadors del temporal:
un mort i quatre persones desaparegudes.
En aquest context, es fa més necessari que
mai exigir compromisos reals de polítiques
contra el canvi climàtic i d'accions de
manteniment del territori (carreteres,
boscos, rius i rieres...). Mentrestant, cal posar
en valor que qui s'estima el territori no
l'abandona; el cuida. Tot el nostre escalf als
veïns i veïnes que es deixaran la pell per a
que els seus municipis retornin a la
normalitat al més aviat possible. 
L'ajuntament de Susqueda es suma al dia de
dol per respecte a les víctimes dels aiguats. A
les 11h del migdia s'ha convocat un minut de
silenci davant la plaça de l'ajuntament.

Resum de la tardor
L' estació de Sant Martí Sacalm ubicada
en els contraforts del cim de Susqueda a
la Serralada Transversal a caball del
Collsacabra i Montseny,  ha estat un
indret poc estudiat climatològicament i
amb observacions meteorològiques
curtes i poc rigoroses.  Enguany
presentem el primer resum de tardor.
     Temperatures:
          Màxima: 27,7ºC  (29 set.)
          Mínima: - 0,8ºC  (19 nov.)
          Mitjana: 13,4ºC
     Precipitacions:
          Total estacional: 207,8mm/lm2
          Dia més plujós: 49,5mm (23 oct.)
          Mes més plujós: 102mm (Set.)
          Mes més sec: 22,4mm (Nov.)
     Vent:
          Ratxa màxima Set.: 68,8km/h
          Ratxa màxima Oct.: 79,0km/h
          Ratxa màxima Nov.: 83,6km/h

La primera nevada de l'any
El 21 de gener ens vam llevar amb neu als
tres veïnats. A part de deixar-nos un paisatge
idíl·lic també ens va deixar arbres caiguts,
pals de llum trencats i zones sense llum. Cal
recordar que a Susqueda no hi ha màquines
de llevaneus, brigada o agutzil. Sort que els
veïns tenen clar que viuen en un municipi on
són ells mateixos els que ens ajuden en
aquestes ocasions a treure la neu amb el
tractor i tallar arbres.



8 pals de llum a terra i múltiples
habitatges sense llum 
Masies aïllades
Esllavissades amb possibilitat de pas al
veïnat del Far i de Sant Martí
Tallat l'accés del veïnat del Coll a
l'embassament
Desapareix la via d'accés de Ca la
Gallussa i Coll de Nafré
Camí del Santuari del Coll a Sant Benet
completament malmès.
Esllavissades múltiples.
El passadís de la Riera de Rupit
desapareix i la riera talla l'accés al
Llomà i la Muntada.
La sortida d'aigua de la presa talla accés
als Terrats.

Temporal glòria
El temporal que va tenir lloc dels dies 21 al
23 de gener i va donar pas a diferents
desperfectes a tots els veïnats:

Aquests fets van portar molta feina i un
esforç econòmic important. Vam tenir la
visita del president i el vicepresident de la
Diputació de Girona, que ens van oferir
ajuda per a poder revertir els desperfectes
el més aviat possible.

Volem agraïr  la col·laboració dels veïns i
veïnes del municipi per ajudar-nos i mirar
per tots plegats. Sense vosaltres tot això
no seria possible. Gràcies.

ÀMBIT  METEOROLÒGIC
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Neucat
El 26 de març es va tornar a activar el pla
Neucat, la qual va arribar a tots tres
veïnats. 



El nou relat de Susqueda
És un procés participatiu per tal d'indagar de forma col·lectiva en la identitat del territori i del
municipi. La finalitat del procés és aconseguir que el municipi torni a expressar tot el seu
potencial i iniciï el seu camí de regeneració ecològica, comunitària i econòmica.

El 18 de setembre va tenir lloc  la primera trobada  en el marc de la fase 2 per a reconstruir
l'imaginari col·lectiu de Susqueda de forma participativa amb agents del territori. En van
formar part 9 veïns i veïnes del municipi. El següent pas, va ser un procés d'entrevistes que
van dur a terme els agents de Resilience Earth.  

El passat dia 20 de juny de 2020 els diferents agents implicats  en Susqueda ens vam trobar al
local social, per a determinar els objectius i accions sobre el nou relat de Susqueda. Vam
determinar la campanya de comunicació que volem utilitzar i vam obtenir: el lema i el hashtag;
la identitat d’imatge i els detalls de campanya.

Gràcies a tots i totes les que heu participat! Ara seguim endavant amb el pla de comunicació
establert, estigueu atentes que ben aviat podrem disposar del material audiovisual editat!

38%
finance growth
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PROCÉS  PARTICIPATIU

1

2

3

ACTUACIONS  PRESSUPOSTOS  PARTICIPATIUS  2019

Arranjament de camins
municipals 9.630€
Arreglar camins i corriols
veïnals 10.338€
Tancament de pistes
forestals 1.778,24€

SUSQUEDA, a ritme de VIDA, vol deixar palés la voluntat d’acollida però alhora la voluntat de
preser vació de l’entorn i el ritme tal i com es coneix ara.

 Explicar Susqueda des de la pròpia identitat a :
Possibles noves habitants.
Usuàries o impulsores d’un turisme
sostenible

Compartir una veu no escoltada fins ara
a altres pobles, micropobles i zones rurals

Els objectius plantejats són:
1.

a.
b.

2.

.

1 2 3
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38%
finance growth

Festa Major de Sant Martí Sacalm
El 5 i 6 d'octubre es va celebrar la festa de
Sant Martí Sacalm. Els actes van començar
el dissabte al matí on tothom qui va voler
va poder nedar dins l'embassament de
Susqueda i, a última hora de la tarda del
mateix dissabte, a 2/4  de 9 del vespre, es
va tornar a celebrar la botifarrada popular.
El diumenge dia 6  al matí va començar la
festa amb animació infantil, l'entrega de
plaques commemoratives i la missa.
Seguidament es va dur a terme l'arrossada
popular i la sessió de ball de Zdzislaw
Grygus. 

Arran de la situació sanitària excepcional es van decidir suspendre els esdeveniments
festius per evitar possibles contagis. No vam poder gaudir doncs de l'Aplec del Coll ni de
l'aplec de Sant Miquel de Maifré. Ambdós aplecs van coincidir en estat d'alarma al maig. 

Tampoc s'ha pogut celebrar la Trobada d'acordionistes que es celebra cada any a Coll de
Condreu,  ni l'Aplec del Santuari de la Mare de Déu del Far que tradicionalment es
celebra l'últim diumenge d'agost.  

Dia dels susquedencs i susquedenques
El dissabte 25 de gener es va celebrar la
primera edició del dia dels susquedencs i
susquedenques, coincidint que el dia 22
de gener  és la festivitat de Sant Vicenç,
patró de Susqueda.
La participació ciutadana va ser força bona
tenint en compte les dificultats del pas de
la borrasca Gloria.

Després d'esmorzar, es va obrir un espai
de debat on cadascú va poder expressar
les seves inquietuds respecte al nostre
municipi, com ara: habitatge, envelliment
de la població i el turisme.
Tothom va coincidir que tenim un municipi
d'una bellesa única i que hem de treballar
per prosperar sense canviar-ne l'essència.
Al dinar vàrem compartir taula uns 40
comensals. Des del consistori valorem
positivament aquesta nova experiència
d'haver establert un dia per retrobar-nos
tots i poder reduir les distàncies que
separen els 3 veïnats.



Actualització dels formularis del
registre general d'animals de
companyia
Tota persona propietària d’un animal de
companyia té l’obligació de dur a
identificar el seu animal a un veterinari
col·legiat. El professional veterinari haurà
de lliurar un document acreditatiu a la
persona posseïdora de l’animal i registrar-
lo al cens del municipi en el que resideix
l’animal.

Torna el Mosquit Tigre: 
El llarg període estival amb les altes
temperatures i manca de pluja d'aquest
any 2019 fa que els únics mosquits tigre
que hi ha siguin els criats en l'aigua que
nosaltres manipulem: plats dels testos,
bidons dels horts, dipòsits de guardar
aigua, embornals que recullen l'aigua de
reg de terrasses o jardins, etc. Els
mosquits tigre generats per aquestes
causes, han constituït una població baixa i
han causat poques molèsties però, el que
si han fet, és anar acumulant les postes
d'ous en tots els llocs possibles.
És ara, quan arriben els fronts atlàntics,
com el que va passar aquesta setmana,
que la majoria de punts de cria s'omplen
d'aigua i fan eclosió  els ous, que
generaran el primer gran pic de població
de mosquits tigre  de finals d'estiu. Des de
l'Ajuntament us convidem a buidar l'aigua
 estancada en plats de testos i en general
en qualsevol contenidor on  s'hagi
acumulat.  Tenim els dies vinents per fer-
ho, si esperem serà massa tard.

ARTÍCLES  I  NOTÍCIES

Sentència contra els líders polítics
Una de les polèmiques que més han
marcat l'any ha sigut la sentència referent
als presos polítics. Arran de la sentència
que publica el dilluns 14 d'octubre contra
els líders polítics i civils de Catalunya,
l'Ajuntament de Susqueda va suspendre
totes les activitats institucionals.

TV Ben Trobats
El programa "Ben trobats" del 24
d'octubre es va dedicar als pobles marcats
pels pantans. L'autor del llibre "Susqueda,
la història submergida", Antoni Pladevall, hi
va ser present. Al Facebook de
l'ajuntament trobareu l'enllaç per veure'l.

25N
En motiu del 25 de novembre l'Ajuntament
es va sumar al manifest del dia
internacional per a l'eliminació de la
violència envers les dones.

Creació d'un ADF; Agrupació de
defensa forestal:
Al setembre va tenir lloc a Susqueda una
trobada entre els ajuntaments d'Amer, la
Cellera de Ter, Susqueda, el cap dels
agents rurals de la comarca i el president
de l'ADF de la Selva. La trobada va consistir
en començar a posar els fonaments per la
creació d'una ADF de la zona, per la
prevenció dels incendis. Unitat de Territori
davant reptes comuns.
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Dia mundial de la Sida:
Ni estigma, ni discriminació. Des de l’any 1987,
l’1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la
Sida a tot el món per recordar a la societat que
hem de continuar actius, sense defallir, en la
resposta enfront del VIH. 

Cal que tots treballem per millorar la qualitat
de vida de tota la població, evitar noves
infeccions, diagnosticar-les tan aviat com sigui
possible per millorar el pronòstic de la persona
afectada i evitar la transmissió. 

A Catalunya, el compromís polític i social ha
permès, per una banda, el  desplegament
d’instruments com el Pla d’acció enfront del
VIH i altres  ITS 2016-2020, un pla ampli,
sostenible i avaluable que engloba els objectius
i actuacions en un marc de col·laboració
intersectorial, i com l’Acord Nacional per
afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i
lluitar contra l’estigma relacionat que insta
a la creació del Pacte social contra la
discriminació de les persones que viuen
amb el VIH; i per l’altra, ha facilitat la
planificació, l’impuls, la coordinació i l’avaluació
de les actuacions mitjançant el Programa de
prevenció, control i atenció al virus
d’immunodeficiència humana, les infeccions de
transmissió sexual i les hepatitis víriques. 

Cal continuar en aquest camí de l’esforç
conjunt de les administracions, del teixit
associatiu, de les societats científiques i de la
societat en general per a la prevenció de la
infecció amb tots els elements i les eines
disponibles en aquests moments: l’educació, la
sensibilització, la inclusió, el respecte a
qualsevol mena de diversitat, l’empoderament,
el diagnòstic precoç, el tractament com a
prevenció, la profilaxi prèvia a l’exposició i
l’atenció a la cronicitat.

La lluita contra l’estigma i la discriminació cap a
les persones amb VIH és responsabilitat d’una
societat compromesa amb els drets humans ja
que empitjoren la qualitat de vida i la salut,
produeixen desigualtats en l’accés a serveis
socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a
l’habitatge entre d’altres. 

El Pacte Social ha de constituir les bases de
l’estratègia per a la resolució d’aquesta
vulneració de drets. Aquesta jornada és una
nova oportunitat per insistir en que els
avenços científics i socials han millorat la
qualitat i l’esperança de vida de les persones
amb VIH però també per recordar que cada
any es produeixen noves infeccions i que
malauradament no es disposa d’un tractament
curatiu. Com a societat, tenim pendents
importants reptes que hem d’encarar plegats i
avui és un dia inmillorable per afegir-nos-hi. 
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Fi del projecte Coop'art:
El 26 de novembre es va realitzar l'acte de
cloenda del projecte Coop'Art a Anglès on es
van presentar els resultats de les actuacions
adreçades al col·lectiu de l'artesania artística
als municipis del Ter Brugent. Al Facebook de
l'Ajuntament trobareu el programa així com
un vídeo.
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Donat d’alta a l’AIAC (35€)     
Donat d’alta a l’ANICOM (20€). Esterilització:     
Esterilització gat, conill o fura mascle (65€).    
Esterilització gata, conilla o fura femella (95€).    
 Esterilització gos (125€).     
Esterilització gossa de menys de 20Kg (175€).     
Esterilització gossa de 20 a 30Kg (195€).    
Esterilització gossa de més de 30Kg (225€).     
Panell sanguini (50€). És opcional, segons criteri veterinari.

Campanya sóc responsable
És una campanya per fomentar l’esterilització i la identificació de gossos, gats, fures i conills a
preus reduïts.

Des de FAADA (Fundació per l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals), es realitzen
tasques d'esterilització i identificació tot l'any. A l’enllaç podreu veure els veterinaris
col·laboradors i les dates en que participen: http://socresponsable.org/veterinaris. Els
propietaris d’animals que vulguin participar a la campanya, s’hauran d’inscriure a la pàgina
web http://socresponsable.org/ per tal de rebre un codi que hauran de presentar al
veterinari. Si teniu qualsevol dubte podeu contactar a través de
http://socresponsable.org/contacta. 

Us deixem amb els preus establerts (IVA inclòs) per animals sense anomalies i sense
medicació post-operatòria. Identificació:     

Finalment, recordar-vos que hi ha un llistat d’educadors canins i felins que també ofereixen
descomptes amb el codi de la campanya.

Bones Festes!
L'any passat l'Ajuntament de Susqueda us va
desitjar unes bones festes a través d'una
postal molt especial dissenyada per la
Susquedenca Cristina Abigail. Moltes gràcies
pel magnífic disseny.

Fira de Sant Antoni d'Anglès
El 24 de gener part de l'equip de govern va assistir a la 25 Fira de St. Antoni amb la
presència del MH Quim Torra i el delegat del govern senyor Pere Vila. Vam tenir l'oportunitat
d'intercanviar impressions amb els alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores de la zona Ter-
Brugent i la Selva. Vam gaudir d'un bon esmorzar, la benedicció dels animals, el passeig per
la fira i la visita teatralitzada a la Burés.
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Augmentem la transparència
El percentatge de transparència de
l'Ajuntament de Susqueda ha augmentat un
3% i es situa al 27%. Seguim treballant per
augmentar-lo.

Moció a favor del dret a morir dignament
El passat dia 28 de gener de 2020 es va
celebrar un ple a l’Ajuntament de Susqueda i
en ell es va aprovar la moció a favor del dret a
morir dignament.

Això implica el compromís de l’ajuntament per
vetllar pels drets de la ciutadania al final de la
vida així com el benefici de formalitzar el
document de voluntats anticipades (DVA).
També es donarà suport a la proposta del
Parlament sobre la regulació de la
despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi
mèdicament assistit.

Producte turístic cultural Vescomtat de
Cabrera
Durant les setmanes prèvies al 10 de juliol
es va executar en el municipi de Susqueda
la instal·lació de panells i tòtems informatius
dels elements patrimonials que formen part
del projecte “Producte turístic cultural
Vescomtat de Cabrera”, del qual el nostre
municipi en forma part. 

Per aquesta raó el regidor de turisme de
Susqueda va participar a l’acte de
presentació de l’acció de senyalització dels
itineraris d’autodescoberta i elements
patrimonials del projecte “Producte turístic
cultural Vescomtat de Cabrera” que ha
tingut lloc el divendres dia 10 de juliol a la
plaça de l’església de Blanes.

Ràdio Girona
El dia 2 de març l'alcaldessa de Susqueda va
ser entrevistada a ràdio girona per parlar de
les problemàtiques dels micropobles.

Susqueda a la revista Turisme Catalunya
Durant el maig Susqueda va sortir a la revista
Turisme Catalunya. Podeu veure el petit
reportatge a les pàgines 26 i 27 de la revista.
Podeu accedir-hi al següent enllaç:
https://issuu.com/magazinesalut/docs/65-
turisme_catalunya__maig_2020_ 

Fira de Sant Antoni d'Anglès

Per sort va ser un ensurt! 
El 26 d'agost va desaparèixer un ciclista. La
família ho va comunicar el mateix dia i al
llarg del dimecres a la tarda  els Bombers i
els Mossos ja van començar a fer una
recerca per la zona d'Amer (Selva) i Rupit. 

El dijous es va engegar el dispositiu de
recerca amb l'ajuda de veïns i veïnes de nou
i  el van trobar sa i estalvi. Va ser al migdia a
la zona de l'embassament. Per sort tot va
ser un ensurt, gràcies per col·laborar. 



COVID - 19

 Es recomana als majors de 70 anys no
sortir de casa o del municipi a menys
que tinguin símptomes.
Si es creu que es tenen síptomes, avisar
a l'equip de govern i es faran les
gestions amb el CAP o l'Hospital.
Personal de l’ajuntament i persones
voluntàries poden anar a comprar el
que necessitin i els hi portarem a casa.
Si necessiteu ajuda o sabeu d'algú que
la necessita, aviseu a l'equip de govern.

Davant la situació, l'equip de govern de
Susqueda va proposar les següents
mesures,  accions i recomanacions:
1.

2.

3.

4.

el govern espanyol anuncia
el 13 de març que el dissabte
dia 14 de març es decreta
l'estat d'alarma.

El COVID-19 és un tipus de coronavirus
que presenta uns símptomes similars a la
grip. El 80% de casos són lleus i
normalment afecta a les persones grans o
amb altres patologies. 

Per protegir-nos cal establir mesures
higièniques com rentar-se les mans amb
sabó freqüentment, tapar-se la boca al
tossir o estornudar, evitar compartir estris
de cuina i menjar, mantenir una distància
de seguretat superior a 1'5m entre
persones i evitar llocs amb molta gent.
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Estat d'alarma

Davant sospita 
d'estar infectat: 

Descarregar-se l'APP: 
COVID19 CAT

Trucar al 061

A partir del 16/03 les oficines 
de l'ajuntament tanquen i només fan
atenció telemàtica

A partir de l'1 de juny les oficines de
l'ajuntament reobren amb cita prèvia. 



ENTRETENIMENT

1.On anaven a ballar els susquedencs i susquedenques antany?

2.Quina alçada té el mur de contenció de l'embassament?

3.Quants habitants havia arribat a tenir Susqueda?

a. 135 m
b. 140 m
c. 110 m

a. 650, el 1900
b. 998, el 1857
c. 1208, el 1860

a. Can Cintó, a Susqueda
b. La Sala de ball de Rupit
c. Ca la Celó i can Cintet, a Susqueda
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Quins arbres podem trobar al municipi de Susqueda?

Busca'n 8 a la sopa de lletres!  Poden estar en
vertical, horitzontal o en diagonal!

TRIVIAL SUSQUEDENC

Si no saps la resposta i t'interessa saber més del municipi, anima't a veure el documental
Susqueda, un embassament diferent! El trobaràs a la galeria de fotos i videos de la

pàgina web www.susqueda.cat

4.De quin segle és la capella de Santa Anna?
a.Està documentada des del s. XIX
b.Està documentada des del s. X
c.Està documentada des del s. XV
5.Quin és el patró de Susqueda?
a. Sant Miquel de Maifré
b. Sant Vicenç
S. Sant Benet



TRIVIAL SUSQUEDENC

c  
a  
b

1.
2.
3.

TELÈFONS GENERALS:

Correus d'Anglès:  972422 221
Agents Rurals: 972 405 340
Protectora d'animals: 972 340 813
Mossos: 088
Bombers: 085
Emergències mèdiques: 061
Informació Genrealitat: 012
Dispensari/ambulatori Amer: 972 430 128
Consell comarcal La Selva: 972 842 161
Cap d'Anglès: 972 421 498

TELÈFONS LOCALS:

Ajuntament: 972 190 188
Local Social: 633 718 384

Restaurant Coll de Condreu: 972 444 319
Hostal del Coll: 972 190 191

Mas els Terrats: 972 430 112
Can Nan: 972 190 191

La Rectoria del Coll: 972 190 191
Can Santi: 670 071 550

Santuari el Far: 972 190 169
Església de St. Martí: 972 190 169

Santuari del Coll: 972 421 664

SOLUCIONS
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SOPA DE LLETRES

Alzina
Castanyer
Faig
Pi
Boix
Eucaliptus
Roure
Ginebre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. c 
5. b
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