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EQUIP  DE  GOVERN

Mica en mica recuperem la “normalitat” del que era la nostra vida. Seguim vivint cada dia coses que no
ens esperàvem: les conseqüències del canvi climàtic, la nostra convivència forçada amb la Covid-19 i el
nostre dia a dia que canvia a velocitats inimaginables. Hem après a valorar les petites coses i els petits
detalls.

Dir-vos que a dia d’avui s’està duent a terme l’arranjament de les conseqüències del Glòria i del Dana,
amb subvencions que han arribat des de la Diputació de Girona, des de la Generalitat de Catalunya i des
de l’Estat. I hem seguit arranjant els camins que ho han necessitat.

La cultura ha tornat al municipi: el festival Itinera, l’exposició “Artistes amb tractor”, els acordionistes a
Condreu, la festa de st. Martí Sacalm i el concert de l’OJS entre d’altres actes. 

I entre tots hem decidit on destinar 40.000€ des dels Pressupostos Participatius. Amb una gran
participació en les votacions. Donar-vos les gràcies des d’aquestes línies.

D’altra banda, pel que fa a l’àrea de Serveis Socials, cal posar en valor que l’Ajuntament retorna des del
2020 els impostos de l’IBI, deixalles i IVTM a tots els habitants de Susqueda, ho va fer el 2020, ho torna a
fer el 2021 i ho tornarà a fer el 2022. I segueix congelant tots els impostos.

I si em permeteu m’agradaria fer una reflexió ara que ja fa dos anys d’aquesta legislatura de les accions
que ens vam marcar com equip de govern quan vam sortir elegits.

En aquest sentit, s’han dut a terme al voltant del 66% de les propostes previstes (Pla d’Acollida als nous
veïns, Participació Ciutadana concretada en el dia del Susquedenc, inici de la restauració del Castell de
Fornils, deixalles i compostatge), i n’hem fet d’altres que no estaven previstes. En nom de tot l’equip de
govern us puc dir que estem satisfets amb la feina feta fins ara i amb el grau de compliment tot i que som
conscients que encara hi ha feina per fer, però estem molt il·lusionats per continuar endavant
transformant i perseguint la millora de la qualitat de vida de tots els susquedencs i susquedenques”.

Abans d’acabar voldria tenir un record per en Josep de l’Hom, qui fou alcalde d’aquest municipi i que
aquest 2021 ens ha deixat.

A partir d’ara el butlletí coincidirà amb l’any natural. Per aquest motiu el d’aquest any té l’inici al setembre
de 2020 i l’acabament al desembre del 2021.

A la vostra disposició per allò que us calgui.

PÀGINA 02

SALUTACIÓ  DE  L 'ALCALDESSA

Alcaldia i regidoria d'urbanisme
eva.vinyolas@susqueda.cat
608 13 29 33

EVA VIÑOLAS MARÍN

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

JORDI MERCADER PAGÈS
Regidories de Turisme i Comunicació

gp@susqueda.cat
633 71 96 02

GABRIELE PRETTO



ESCRIT  DEL  REGIDOR  DE  MEDI  AMBIENT  I  JOVENTUT

PÀGINA 03

Un any més, ja tenim aquí el butlletí municipal.
En el meu escrit, jo us parlaré una mica de la Susqueda Camina. 
Aquest any, degut a les restriccions per la COVID19, vam decidir modificar el sistema de la caminada. 
Vam marcar tot el recorregut, com cada any, però en comptes de fer-la només el tercer diumenge de
maig, vam optar perquè es pogués fer durant tota la setmana. 
La gent va poder venir a fer-la el dia que va voler des del 10 al 16 de maig, i cadascú la va fer al seu aire.
Tothom es va inscriure a la web de l’Ajuntament, i una vegada inscrits, ja van poder fer la caminada.
Aquesta iniciativa, va tenir molt d’èxit, i van ser molts els que durant aquesta semana s’hi van apuntar. Per
properes edicions, estem pensant en continuar amb aquesta iniciativa.

ESCRIT  DEL  REGIDOR  DE  TURISME  I  COMUNICACIÓ

Benvolguts i benvolgudes,

En aquests darrers mesos són moltes les activitats que ens han ocupat l’agenda.

D’aquestes activitats cal destacar l’esforç que està fent l’equip de govern per portar la fibra òptica al
municipi. Hem encarregat a un despatx d’enginyeria, que treballen per la operadora Goufone, una
memòria tècnica pel desplegament als tres veïnats. Sense entrar en detalls, el cost estimat del
desplegament seria de 933.130,76 € més una quota fixe mensual, en concepte de peatge per la utilització
de la infraestructura existent de Endesa i Telefónica, de 7.826,03 €. 

Són costos realment molt elevats. Pel que fa el cost de desplegament estem buscant subvencions i hem
tingut reunions amb la Diputació de Girona al respecte. Paral·lelament estem, des de el principi del
mandat, en contacte amb Endesa a qui em sensibilitzat del nostre problema i tenim el compromís que
faran tot el possible per facilitar el desplegament. No obstant, estem tenint contactes per explorar la via
del soterrament de les canalitzacions de fibra òptica i obviar d’aquesta manera els elevadíssims costos
fixes mensuals que fan inviable el projecte.

A principis de juliol la nostra alcaldessa va enviar una carta al Vicepresident de la Generalitat de Catalunya
l'honorable Jordi Puigneró per denunciar la situació que estem patint al nostre municipi referent a la
digitalització i les oportunitats que ens brindaria una fibra òptica. Seguit trobareu el text íntegre:

Honorable Jordi Puigneró i Ferrer, Vicepresident de la Generalitat de Catalunya

En data 18 de juny d’enguany vam assistir a la presentació de l’Àrea 5G a l’Auditori de Girona i vam poder
constatar com la escletxa digital entre l’entorn rural, els micropobles i la resta de municipis es cada dia més gran
i ens deixa molt desemparats digitalment.

L’actual equip de govern de Susqueda, a demanda de tots els veïns i veïnes del municipi, s’ha compromès a
portar la fibra òptica al municipi, amb això volem reduir el distanciament digital però degut a la situació especial
del municipi, no tenir un nucli urbà si no tres veïnats disseminats, 52 quilometres quadrats de territori, la
majoria del territori sense pals de telèfon, fa que no podem disposar d’una connexió a Internet que permeti un
desenvolupament amb les mateixes oportunitats que la resta de municipis.



El confinament que hem viscut ha accentuat encara més aquesta pobresa digital que estem patint:
impossibilitat de fer teletreball, impossibilitat d’assistir a classes en línia pels més joves, impossibilitat de poder
dotar una granja de domòtica i càmeres de vigilància, impossibilitat per alguns negocis del sector de la
hostaleria d’oferir una connexió a internet als seus clients o el cas d’un veí que viu al costat de la C153 i que
massa sovint ha de sortir de casa i caminar, faci el temps que faci, fins trobar una mica de senyal per poder
fer una trucada. Amb una bona línia d’internet podríem donar solució a totes aquestes barreres al progrés i
benestar dels nostres veïns.

Des de el consistori estem molt preocupats que aquesta pobresa digital acabi provocant que els nostres veïns,
els joves, marxin del municipi per falta d’oportunitats, la qual cosa degeneraria en un envelliment de la
població i sobretot un despoblament de Susqueda.

Des de l’ajuntament es va promocionar, fa anys, la instal·lació d’unes antenes per poder donar un servei
d’internet a una part dels veïnats. A l’any 2020 es va fer una inversió per desplegar unes noves antenes per
millorar les existents i assolir més velocitat i estabilitat. Tot i així aquesta no es la solució que necessita el
nostre municipi, necessitem poder arribar a la quasi totalitat de veïns amb una connexió estable que només
la fibra òptica ens pot garantir. Degut a la orografia del territori queden moltes zones habitades on no podem
arribar amb la senyal de les antenes.

Des de fa temps estem treballant amb un despatx d’enginyers en un projecte de desplegament de la fibra
òptica als tres veïnats del municipi. Estem davant d’una barrera que no podem superar, són els costos de
desplegament i, sobretot, els prohibitius peatges mensuals que s’haurien de pagar a les companyes elèctrica i
telefònica per l’ús de les seves infraestructures per passar el cablejat de la fibra. 

A Susqueda només som 99 habitants, impossible que cap operadora accepti aquest repte perquè no és
rendible econòmicament. El municipi s’ha sacrificat per a què Girona i Barcelona tinguin aigua a l’aixeta i en
cap moment i amb cap acció se li ha reconegut aquest sacrifici que fa més de 50 anys que dura. Potser fora
bo que ara se’n faci reconeixement i no se’l deixi aïllat, digitalment, per un tema purament econòmic.

El convidem a venir a visitar el nostre territori per veure de primera mà quina és la realitat de Susqueda però
sobretot demanem a les Conselleries de Polítiques Digitals i Infraestructures que actuïn per donar una solució
a la pobresa digital que estem patint a Susqueda.

El gabinet de vicepresidència ens ha derivat a la Diputació de Girona per una reunió amb el sr. Jordi
Xargay i Congost, diputat responsable de les àrees de Xarxa Viària i Noves Tecnologies. La reunió no va
donar els resultats que volíem però no ens rendim, tornarem a contactar amb el Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori perquè escoltin la nostra/vostra veu!!!

Des de l’ajuntament s’ha creat un grup de difusió de whatsapp per poder fer comunicacions ràpides a
la ciutadania. Un grup de difusió no admet respostes, no és un xat, però creiem que pot ser una eina
eficaç per la comunicació d’incidències o altres temes relacionats amb el nostre municipi. Us passarem
instruccions de com apuntar-vos a aquest nou grup.

Per últim, us recordo que al 22 de gener 2022 celebrarem el dia dels Susquedencs i Susquedenques, si
us plau reserveu aquesta data a la vostra agenda per trobar-nos, parlar del nostre municipi i, sobretot,
per retrobar-nos tots junts.

Visca Susqueda!
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DADES D'INTERÈS PÀGINA 05

Naixements:

Defuncions:

Matrimonis:

Estadístiques de població:

Eleccions
del 14 de

    febrer             

ERC 33%

CUP-G 4%PdCat 4%
Primàries 2%

PP 4%

PSC 7%

VOX 5%

Junts 41%

Eleccions del 14 de febrer:

DADES  D ' INTERÈS

0
1
2

45,50%
1,35%
6,34%

16,54%
0,00%
0,00%

30,26%
0,00%

118.967,97€
416.714,88€

0,00€
16.349,89€

391.201,67€
943.234,41€

Superàvit

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres
ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alineació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers

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

376.740,92€
11.211,39€
52.524,41€

136.943,60€
0,00€

250.535,12€
827.955,44

Inversió per habitant

4.206,47€
Despesa per habitant

10.142,31€ 710,83€

Escombraries no adherits al compostatge
IVTM
Aigua (4t trimestre 2020)
Aigua (1r trimestre 2021)
Escombraries
Aigua (2n trimestre 2021)
Aigua (3r trimestre 2021)
IBI Urbana / IBI Rústica / IAE 

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

Maig - Juny
Juny - Juliol

Agost - Setembre
Novembre - Desembre

Setembre - Octubre

Calendari fiscal:

Principals fonts de finançament:

Situació de despeses 2020

Situació d'ingressos 2020

Dades econòmiques:



DADES  D ' INTERÈS
Veïnat del Coll
       Hostal del Coll
       972 19 01 91
       Can Coll
       676 98 56 56
       La Rectoria
       972 19 01 91
       Can Nan
       972 19 01 91
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Serveis, comerç i turisme a Susqueda:
Veïnat del Far
       Coll de Condreu
       972 44 43 19

      Santuari del Far
      972 19 01 69

Veïnat de Sant Martí
       Can Santi
       670 071 550

       Mas els Terrats
       972 43 01 12

       Local Social
       633 71 83 84

Subvencions sol·licitades
Anualitat 2020
Subv. de fons de cooperació econòmica i cultural 
    · Despeses culturals: Activitats culturals i festes majors
    · Despeses corrents: Recollida i gestió de residus
    · Tecnologies: Renovació de maquinari, xarxes i programari
    · Camins municipals: Actuacions en camins municipals.
    · Inversions: Adequació de la zona contenidors i instal·lació de remissors
Subv. per la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial:
Consolidació del Castell de Fornils (Fase 2)
Subv. exclosa de concurrència: Instal·lació d'una barrera a la carretera
del pantà de Susqueda al pantà de Sau 
Subv. exclosa de concurrència: Actuacions d'acondicionament, reposició i
millora del camí de coll de Nafrè a l'embassament de Susqueda
Subv. del jutjat de pau

Anualitat 2021
Subv. de fons de cooperació econòmica i cultural
    · Despeses culturals: Activitats culturals i festes majors
    · Despeses corrents: Recollida i gestió de residus
    · Noves tecnologies:  Renovació de maquinari, xarxes i programari
    · Camins municipals: Actuacions en camins municipals.
    · Inversions: Creació i instal·lació de la barana del mirador del Far
Subv. de participació ciutadana 2021: 3ra edició del Susqueda Participa
Subv. per danys en infraestructures derivades del Gloria i Dana
Subv. per la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial:
Consolidació del Castell de Fornils (Fase 3)
Subv. Dipsalut PT14: Cloració dels dipòsits d'aigua del Coll
Subv. Jutjat de Pau 2021

IMPORT

312,18€
13.975,08€
570,10€
3.000,00€
18.974,12€
32.880,00€

2.314,00€

40.000,00€

400,00€

3.076,50€
15.000,00€
596,78€
3.000,00€
25.948,25€
4.818,83€
34.009,57€
28.200,00€

19.999,99€
400,00€

ENS
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Generalitat de Cat.

Diputació de Girona

Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona

Dipsalut (Diputació)
Generalitat de Cat. 
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Sessions plenàries 2020 i 2021
Ple extraordinari de 24 de setembre de 2020
1.Expedient MC4-2020
2.Proposta d’adhesió al “pla LGBTI pels municipis i la
comarca de la Selva 2020-2023”
3.Compareixença Recurs número 21/20 TSJC 
4.Moció per retirar els honors a Joan Carles I per
reprovar l’actuació del govern espanyol en la seva
fugida
5.Moció per a la suficiència financera dels ens locals
6.Manifest per reclamar la derogació del Ramal i la
Subestació de la MAT de 400KV a Santa Coloma de
Farners i Riudarenes
7.Donar Compte TSJC assabentats sentència
correcció errors 

Ple extraordinari urgent de 24 de setembre  de
2020
1. Aprovar la urgència
2. Compte General

Ple ordinari de 30 d'octubre de 2020
1.Lectura i aprovació d'actes de les sessions
anteriors
2.Donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia
dictats en el darrer període entre Plens ordinaris
3.Adjudicació de les obres del Castell de Fornils Fase
2 i 3.
4.Moció de rebuig a la decisió del tribunal suprem
d’inhabilitació del president de la Generalitat de
Catalunya
5.Conveni de col·laboració amb el servei català de
trànsit
6.Modificació de les ordenances fiscals 2021
7.Modificació de crèdit MC5/2020
8.Informació d’Alcaldia.
9.Torn obert de paraules.

Ple extraordinari urgent de 29 desembre  2020
1.Aprovació de la urgència
2.Aprovació inicial Pressupost Municipal 2021
3.Ajuda econòmica de caràcter Social derivada de la
COVID-19
4.Conveni del Consell comarcal de la Selva pels
Serveis Socials

Ple ordinari de 29 de gener de 2021
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.Conveni per la cessió administrativa del cementiri
parroquial del Coll
4.Donar compte d’informes econòmics 
5.Moció en suport al conseller d’exteriors
6.Moció del 2% d’IBI en conservació de la natura
7.Manifest al servei de la banca
8.Moció per unes mesures de prevenció de la Covid19
que tinguin en compte la diversitat del territori
9.Informació d’Alcaldia.
10.Torn obert de paraules

Ple ordinari de 30 d'abril de 2021
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 de convenis
3.1.Conveni xarxa RESCAT
3.2.Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Susqueda per a la delegació de la
competència de la recollida i control dels animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
3.3.Renovació del conveni de cessió d’ús de
desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa
3.4.Addenda al conveni marc per a la prestació de serveis
socials bàsics i especialitzats al municipi de Susqueda per
l’any 2021.
3.5.Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de
Susqueda i Endesa per l’obertura de la sala de les
columnes
3.6.Conveni de col·laboració per la gestió dels convenis
entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG
d’Ecoembes i d’Ecovidrio
4.Aprovació del registre d’activitats de tractament de
l’Ajuntament de Susqueda.
5.Modificació de crèdit MC02-2021.
6.Aprovació preus NORA servei de deixalleria.
7.Adhesió a l’acord marc de l’ACM subministrament
d’energia elèctrica. 
8.Aprovació de la redacció del pla d’igualtat.
9.Aprovació de mocions
9.1.Moció en suport a l’amnistia.
9.2.Moció per la commemoració del dia internacional de
les dones.

Recordeu que els plens estan oberts als veïns i veïnes!
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Percentatge de transparència
L'Ajuntament de Susqueda ha augmentat el seu percentatge de transparència de
27% (2020) a 55'77% (2021). Es seguirà publicant més informació relacionada amb
la transparència amb la finalitat d'incrementar al màxim aquesta xifra.

9.3.Aprovació del manifest “No eren bruixes, eren
dones”.
9.4.Moció d'adhesió al pacte nacional per a la
mobilitat segura i sostenible 2021-2030.
9.5.Moció per un model energètic sostenible a
Catalunya
9.6.Moció pel canvi de nom del Consell d’Alcaldes i
Alcaldesses pel Consell d’Alcaldies de la Selva.
9.7.Moció immatriculacions Església.
10.Modificació ordenança fiscal taxa cementiri de
Sant Martí Sacalm.
11.Conveni de cessió per construir un mirador a St.
Benet.
12.Donar compte de la liquidació Pressupost 2020.
13.Precs i preguntes.

Ple extraordinari de 23 de juny de 2021
1.Licitació de les obres d'arranjament i restitució de
diversos trams i elements funcionals de la carretera
local del Coll de Nafré a l'Embassament de
Susqueda.

Ple ordinari de 30 de juliol de 2021
1.Lectura i aprovació de les actes de la sessions
anteriors
2.Donar compte i assabentat dels Decrets d'alcaldia
dictats en el darrer període entre Plens ordinaris
3.Esqueions
4.Mesures econòmiques de caràcter social
5.Dies festius locals de l'anualitat 2022
6.Aprovació inicial del Pla d'Ordenació d'accessos i
de l'ús púlic de les zones naturals del municipi de
Susqueda
7.Modificació de crèdit
8.Adjudicació defintiva de les obres d'arranjament i
restitució de diversos trams i elements funcionals de
la ctra. del Coll de Nafré a l'embassament de
Susqueda.
9.Modificació de preus públics
10.Aprovació de mocions
10.1.Moció per la creació d'una taula de benestar
animal a Susqueda

10.2.Moció referent a la liquidació del model de
finançament Local de l'exercici 2020
11.Informacions d'Alcaldia
12.Precs i preguntes

Ple extraordinari de 26 d'agost de 2021 
1.Licitació de les obres de reparació d’un tram del
camí del coll de Nafré al veïnat del coll en l’entorn
del camí del Soler – GR 178: ruta d’en Serrallonga
afectat per una esllavissada

Ple extraordinari de 1 d'octubre de 2021
1. Aprovació del compte general 2020
2.Adjudicació definitiva de la contractació de les
obres de reparació d’un tram del camí del Coll de
Nafré al veïnat del Coll en l’entorn del camí del Soler
–BR178: Ruta d’en Serrallonga, afectat per una
esllavissada
3.Moció per al retorn de l’IVA reduït del 10% del
sector de la perruqueria, barberia i estètica.

Ple ordinari de 29 d'octubre de 2021
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.Conveni de cessió gratuïta d'ús temporal d'una
finca situada al Puig de Sant Benet, dins el terme
municipal de Susqueda, per a la construcció d'un
mirador i punt d'interpretació
4.Aprovació de la modificació dels estatuts del
consorci del Ter
5.Moció del grup ERC-AM de Susqueda en defensa
del territori i rebuig al projecte d'una indústria
extractiva al municipi d'Osor
6.Modificació de crèdit MC05/2021
7.Donar compte d'informes d'intervenció i tresoreria
8.Informacions d’Alcaldia
9.Precs i preguntes

Ple extraordinari de 21 de desembre de 2021
1.Aprovació inicial del Pressupost municipal per
l'exercici 2022



ACTUACIONS  MUNICIPALS
1. Arranjament de camins veïnals
2. Desbrossada de Sant Benet
3. Neteja dels dipòsits d'aigua potable del veïnat del
Far, de St. Martí Sacalm i del Coll.
4. Instal·lació d'equips de telegestió, clorador i
dossificació a la xarxa d'aigua potable del Veïnat del
Coll.
5. Canvi de bancs del Santuari del Coll.
6. Instal·lació de dos parcs infantils (Veïnat del Coll i de
Condreu)
7. Col·locació d'una tanca al revolt de la font de la Cau.
8. Arranjament de camins al veïnat del Coll.
9. Arranjament de camins al veïnat de Sant Martí.
10. Acondicionament del cementiri de Sant Martí
Sacalm.
11. Plafons interpretatius a Sant Benet
12. Barrera del camí del Pantà de Susqueda a Sau.
13. Arranjament del camí de Ca la Gallussa a Coll de
Nafrè

També s'han executat altres actuacions com per
exemple l'arranjament de camins per a caçadors o
l'arranjament del camí de Puigderrajols.
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ACTIVITATS
Jornada de Networking
El dia 4 de novembre de 2020 es va dur a
terme una jornada de networking al Local
Social de Susqueda. Vam conèixer
l'experiència de Fel Faixedas (actor), que ens
va explicar les estratègies comercials usades
per arribar fins on és ara. 

Marató de TV3. Anualitat 2020.
Després d’un any insòlit caracteritzat per
una pandèmia a escala mundial, La Marató
es va centrar en la COVID-19. Els donatius es
van destinar a la sensibilització de la societat
i també a la investigació per trobar
tractaments per curar la COVID-19 així com
vacunes per a prevenir-la. L’Ajuntament va
aportar el seu granet de sorra fent una
donació de 200,00€ a La Marató. 

Obsequi als majors de 65 anys
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Artistes amb tractor
Del 29 de juny al 13 de juliol de 2021, el
Local social de Susqueda va acollir
l'exposició de Sara Boldú: "ARTISTES AMB
TRACTOR, la terra i la pagesia".

Presentació eÀgora
El dissabte dia 24 d'abril de 2021, es va fer la
presentació de l'aplicació eÀgora. Aquesta té  
l'objectiu de facilitar la comunicació amb la
ciutadania, proposar iniciatives i publicar
esdeveniments per part de tothom.

Presentació "Com abans de tot"
El dia 29 de maig es va presentarel llibre 
 d'Eva Piquer i Eva Armisén a la placeta.

Postal de Nadal 2020
El desembre del 2020 la
Maria de la Rectoria va
dissenyar la postal de
nadal de l'Ajuntament.
Gràcies Maria!

Festival Itinera
El dissabte dia 26 de juny es va celebrar el
festival de música als micropobles amb un
concert a la Placeta de Susqueda a càrrec de
Carla Motis & Belén Bandera.

L'any 2020 es va
obsequiar totes
les persones
empadronades
de més de 65
anys amb un
cistell fet a mà
per la Cistelleria
de Salt,  galetes Trias i una ampolla de Ratafia.

https://www.facebook.com/lamarato/?__cft__[0]=AZUur7LSW-fWZIbUDUd2R1mcPCWJm7Xo88Q_XvvL2WII3TBQpbIl7VYdMDKIOBCkqnnKn9rFYULWMhZglA4QP1L9shU0YYVCDn8TRtE2-QuwbpdEdokkOrD-anzrSHgvv8yoGVtHChooWWfuySBCunuCwPZifndgQoQE7_d6KkVgxrqSCBgbcRBhhNQb07uxWt0&__tn__=kK-R


ACTIVITATS
Concert de l'Orquestra Jove de la Selva
El diumenge dia 24 d'octubre de 2021 es va
celebrar un concert de l'Orquestra Jove de la
Selva als prats de Coll de Condreu.

3r Networking rural de la Selva
El dijous dia 4 de novembre de 2021 es va
celebrar el 3r Networking rural de la Selva.
La jornada es va celebrar al Local Social de
Susqueda i hi van assistir un total de 28
participants més l'organització.
Hi van participar empreses de l'entorn rural
que s'han donat a conèixer i han creat
sinergies i contactes amb altres
professionals del territori.
Volem agrair a tota la gent que ha fet
possible el Networking un any més.

Reobertura de la sala de les columnes
El primer cap de setmana de desembre es va
tornar a obrir la sala de les columnes al
públic. Es realitzaran visites 2 caps de
setmana al mes, en les següents franges
horàries: A les 10:00h, a les 11:00h, a les
12:00h i a les 13:00h. Enguany s'ha decidit
que les entrades s'han de comprar per
internet a la pàgina web Entràpolis
(www.entrapolis.com). 

Marató TV3. Anualitat 2021.
El dissabte dia 18 de desembre es va
celebrar la Marató de TV3 al Local Social de
Susqueda. 
Entre tots els assistents que van venir es
van recaptar 220€ a la bústia solidària. A
més a més, l’Ajuntament ha decidit sumar-hi
200€.
Per tant, l’Ajuntament de Susqueda farà un
ingrés de 420€ a la Marató per col·laborar
amb la salut mental.
Moltes gràcies a tots els que heu participat i
ho heu fet possible!
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Obsequi als majors de 65 anys. 
L'any 2021 es va obsequiar totes les persones
empadronades a Susqueda amb una cadira
per cada empadronat i amb el seu nom
gravat al respatller.

https://www.entrapolis.com/entrades/visita-a-la-sala-de-les-columnes


ACTIVITATS

EL  CAFÈ  AMB  L 'ALCALDESSA
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Dia 4 de desembre de 2021 a les 10h
Restaurant Coll de Condreu 

Dia 19 de març de 2022 a les 10h
Local Social de Sant Martí Sacalm

Dia 9 de juliol de 2022 a les 10h
Restaurant del Santuari del Coll 

Postal de Nadal 2021
El desembre de 2021 la Rosa Bandrich,
veïna del Rajolet, va dissenyar la Nadala de
l'Ajuntament de Susqueda.
Moltes gràcies Rosa!

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.

Calendaris i agenda del Cordill 2022
L'Ajuntament de Susqueda ha encarregat
calendaris de l'any 2022 de butxaca i de
sobretaula així com l'agenda Almanac del
Cordill.
Tant els calendaris com l'agenda s'han
repartit entre els diferents habitatges del
municipi de Susqueda. Si encara no tens el
teu, contacta amb l'Ajuntament!

Veïnat del Far:

Veïnat de Sant Martí:

Veïnat del Coll:



SUSQUEDA CAMINA 2021
Un any més, després del parèntesi de l’any
passat, que a causa de la pandèmia ens va
obligar a cancel·lar la caminada, hem
tornat amb la Susqueda Camina 2021.
Aquest any ha sigut diferent a causa de la
normativa COVID-19: 
- Inscripció prèvia per internet
- Sense controls d’avituallament
- Sortida i arribada a St. Martí Sacalm
- Entrega d'obsequi als participants
- Es podia fer des del 10 fins al 16 de maig
- Respectant la normativa COVID vigent 
Malgrat tots aquests entrebancs, la
Susqueda Camina, podem considerar que
ha sigut un èxit, amb un total de 94
participants. 
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Agraïm a tots els participants,
col·laboradors i organitzadors, fer
possible la Susqueda Camina 2021.



MEDI  AMBIENT  I  RESIDUS  

A Susqueda no hi volem aquest tipus d'activitats i menys la gent que les promou. 
No ens cansarem de dir i repetir que no volem aquestes plantacions en el nostre municipi i
seguim i seguirem amatents per anar desmantellant totes les que localitzem.

Durant la recollida de voluminosos algú  va
tirar amiant  als contenidors de St. Martí.
L'Ajuntament va contractar una empresa
especialitzada per la recollida i tractament
de les plaques que va suposar un cost de
451,33€.

Conservació de la Natura
El 2% d'IBI s'ha dedicat a la conservació de
la natura mitjançant la redacció del
reglament regulador de l'accés motoritzat
als camins rurals del municipi de Susqueda.

Informació sobre la tinença d'animals 
Com be sabeu, els gossos han d’estar
degudament censats al registre d’animals
domèstics de l’ajuntament, amb el xip
degudament posat, i la cartilla de vacunació
en regla. S’han de portar lligats, sobretot, si
passeu per zones on hi ha bestiar en
llibertat. No és permés deixar en llibertat
animals exòtics, com el bisó, el cranc de riu
americà, serps, ni cap tipus d’animal que no
sigui autòcton del país. Aquest fet pot
provocar molts de problemes a la fauna
autòctona, com la disminució o desaparició
del cranc de riu del país, entre altres
problemes. Per tan, no els abandoneu, un
animal no autócton, provoca un
desequilibri en la nostra fauna.
Jordi Mercader
Regidor de Medi Ambient

Recollida de deixalles d'una plantació
de marihuana.
El març de 2021, un grup de voluntàries i
voluntaris (veïnes, veïns, caçadors i
propietari) junt amb els agents rurals van  
retirar les deixalles que van quedar d'una
plantació de marihuana desmantellada.
Les deixalles eren al mig del bosc, a llocs
on no s'hi podia accedir amb vehicle i la
retirada va ser complicada. Es van omplir
31 bigbags de deixalles que van ser
retirats per un helicòpter dels agents
rurals i un camió-grua de deixalles.

Desmantellada una altra plantació 
El maig de 2021 es va descobrir una altra
plantació. Els responsables havien
desbrossat una zona de bosc per
instal·lar-hi la plantació. La plantació es va
estar vigilant amb la col·laboració de veïns
i caçadors. El 20 de maig, efectius dels
mossos d'esquadra, bombers i agents
rurals van detenir quatre homes que
s'encarregaven del manteniment. En total
van localitzar 7.800 plantes de marihuana
en estat de creixement i diversos refugis
precaris per pernoctar i vigilar el cultiu.
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Recollida de voluminosos
El 20 d'agost de 2021 es va fer la recollida
de voluminosos a Sant Martí i el Coll.



ÀMBIT  METEOROLÒGIC

Temperatura
      Mínima
      Màxima
Precipitació
      Més precipitació
      Mes més humit
      Mes més sec
      Dies de pluja
Vent
      Ratxa màxima
      Mitjana anual

Pintades a les carretes de
Susqueda
El setembre i octubre del 2021 van
aparèixer diferents pintades a les
carreteres del muncipi, entre elles
la carretera del veïnat del Coll i la
d'Amer a Sant Martí Sacalm.
Aquestes senyalitzacions es van fer
amb materials resistents a l'aigua.
Des del consistori no es permeten
aquests tipus de senyalitzacions en
els camins i ferms del municipi. 

FOTO DENÚNCIA
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Nevant a Susqueda
El dia 10 de gener de 2020 es van fer
treballs a tots tres veïnats per retirar la neu
de les carreteres.

Alerta per onada de calor
A mitjans d'agost de 2021 hi va haver una
onada de calor que va afectar tot Catalunya.

Esllavissada al veïnat del Coll
El dia 16 de novembre, per raons de
seguretat viària, l'Ajuntament de Susqueda
es va veure obligat a tallar l'accés del camí
de ca La Gallussa a Coll de Nafrè.

Resum meteorològic de l'any 2020

Veïnat del Coll Veïnat del Far Veïnat de St. Martí
 

32,4ºC (30/07/2020)
-3,3ºC (30/12/2020)

152,7mm (22 de gener)      
345,1mm (gener)
3,3mm (febrer)
73 dies

86,9km/h (20 de gener)      
5,1 Km/h (Ponent)

 

33,5ºC (31/07/2020)
-3,2ºC (30/12/2020)

152,7mm (22 de gener)     
389,7mm (gener)
7,6mm (febrer)
89 dies

64,4 Km/h (3 d'octubre)   
3,1 Km/h (Tramuntana)

33,1ºC (08/08/2020)
-2,7 ºC (27/12/2020)

132,1mm (22 de gener)      
282,2mm (gener)
3,1 mm (setembre)      
81 dies

130,6Km/h (2 de març)      
39,4 Km/h (Garbí)



Nom i objectiu del procés
El nou relat de Susqueda és un projecte
de participació ciutadana i comunicació
transformativa que té per objectiu
reconstruir l’imaginari col·lectiu de
Susqueda. Ho fa de forma participativa
amb agents clau del territori, perquè el
municipi torni a expressar tot el seu
potencial al món, i iniciï el seu camí de
regeneració ecològica, comunitària i
econòmica.

Metodologia
Fase 1: Coordinació interna, Seguiment i
Avaluació
Fase 2: Diagnosi participativa
Fase 3: Fòrum ciutadà per una identitat
col·lectiva de Susqueda
Fase 4: Co-Producció d’un pla i campanya
de comunicació

Calendari
Octubre 2019 - Octubre 2020.

Pressupost
El cost final del procés ha estat de
5.920’00€ + 1.243’20 d’IVA = 7.163’20€.

Eslògan:
SUSQUEDA, a ritme de VIDA
Guardem el batec de la terra, 
el pas de la calma salvatge
i el silenci indomable.

Material Final:
3 vídeos accessibles des del canal de
Youtube de l'Ajuntament de Susqueda i 3
imatges.

EL  NOU  RELAT  DE  SUSQUEDA
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#ARITMEDEVIDA



FASE 0: Presentació. 
El dissabte dia 24 d'abril es va donar el tret
de sortida als pressupostos participatius de
Susqueda fent la presentació al Local Social.
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PRESSUPOSTOS  PARTICIPATIUS  2021

FASE 3: Votació final. 
La votació final va començar el dia 13 de setembre i va finalitzar el 4 d'octubre de 2021.
Totes les persones empadronades de més de 16 anys van poder votar un màxim de 3
propostes mitjançant vot presencial o electrònic. Els resultats de la votació final van ser: 

FASE 2: Validació tècnica.
La fase va consistir en analitzar totes les propostes rebudes per veure si eren vàlides o
s'havien de descartar perquè no complien els requisits. Totes les prospostes que van
complir els requisits van passar a la fase final.

FASE 1: Presentació de propostes.
Del 26 d’abril al 16 de maig de 2021 tothom ens va fer arribar les seves propostes. En total
es van rebre 36 propostes:
 - Online: 10
 - Veïnat de Sant Martí: 18
 - Veïnat del Far: 7
 - Veïnat del Coll: 1

FASE 4: Execució de les propostes guanyadores (2021/2022).
Aquesta fase engloba l'execució de les propostes guanyadores que es durà a terme a finals
del 2021 i principis del 2022.

Un total de 56
persones van votar,
38 online i 18
presencials, sent un
64% de participació
respecte el cens total.

Per més informació podeu consultar la pàgina web de l'Ajuntament www.susqueda.cat



CASTELL  DE  FORNILS
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Les primeres feines d'arqueologia en les
obres de recuperació del castell de
Fornils
Entre els mesos de maig a juny de 2020 i de
desembre de 2020 a març de 2021 es van
dur a terme tres fases del “Projecte de
Consolidació del Castell de Fornils”,
patrocinat pel Servei de Monuments de la
Diputació de Girona i per l’Ajuntament de
Susqueda. I considerant, l’estat en què es
trobava el castell que era molt precari i hi
havia cert risc de col·lapse i d'enderroc dels
murs.
Aquestes obres de consolidació van estar
acompanyades de diverses actuacions
arqueològiques que han permès desenrunar
alguns sectors del castell, conèixer les seves
característiques constructives i començar a
confeccionar la seva evolució històrica. 
La primera fase es va centrar en l’excavació
de la part superior de la torre de
l’homenatge, que es situa a la part central
nord del castell i fa uns 10 m d’alçada. Les
feines van deixar al descobert la porta i les
escales per accedir a la coberta de l’edifici. 

Vista de la porta i les escales que han estat localitzades a
la coberta de la torre de l’homenatge. 

Treballs d’excavació
amb màquina per
extreure l’enderroc
acumulat a l’edifici situat
al nord-est del castell.

Aquesta obertura es situa al sud-oest de la
volta superior i tot i que és de dimensions
reduïdes, era un accés efectiu per pujar a la
terrassa superior i poder fer les tasques de
vigilància. La torre, malgrat que encara no ha 

estat excavada a nivell de fonamentació,
sembla apuntar que sigui la primera edificació
del castell, probablement construïda al segle
XI, segons assenyala la documentació escrita.
En la següent fase, les feines es van focalitzar a
l’edifici situat al nord-est del castell. En aquest
indret s’excavaren els estrats d’enderroc que
amortitzaven la sala i es va detectar el nivell de
circulació que també fou excavat, fins arribar
al subsol natural. 

Per les característiques arquitectòniques
d’aquest edifici s’ha considerat que forma part
del recinte sobirà del castell. Aquest sector es
troba distribuït en dues plantes, una gran
cambra a la planta inferior amb coberta de
volta de mig punt i a sobre, una segona sala
que gairebé no conserva part del seu
perímetre murari, però que ha mantingut les
restes del paviment en opus signinum, adossat
a les parets. Contemplem, per tant, que la sala
noble del castell, espai de representació dels
senyors, s’hauria situat en aquest edifici i que
va estar en ús entre els segles XII i XV.

Vista general de l’edifici situat al nord-est del jaciment, un cop
extret tot l’enderroc. Aquesta estança ha estat identificada
com la sala noble del castell.
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El material ceràmic recuperat en els nivells
d’ús tant a l’àrea de l’obrador com al pati,
malgrat ser escàs, està format
majoritàriament per ceràmica comuna
reduïda, que assenyala els segles XII- primera
meitat del XIII, com el període de
funcionament d’aquests sectors.
L'estat actual de la recerca però demana
encara l'excavació dels estrats per sota dels
paviments, per tal de conèixer els nivells
fundacionals del castell i al mateix temps,
entendre la seva evolució històrica. Atès que
en aquest llarg període de funcionament del
castell que situem a grosso modo entre els
segles XI-XV, s’evidencien diverses fases
constructives intermèdies que encara estan
pendents de determinar. 
Pel que fa al moment d’abandó del castell
l’establim ara per ara, al voltant del segle XV.
Contemplem que un dels motius d’aquest
abandó podria haver estat el terratrèmol de
l’any 1427 que va sacsejar aquest territori.
Tenint en compte el desplaçament que
mostra la part superior d’alguns murs, més
propi d’un moment sísmic que no pas com a
conseqüència del deteriorament del pas del
temps. 

Anna Augé Santeugini, arqueòloga.

En la darrera actuació es va iniciar el
procés de desenrunament de la banda
occidental del castell, establint-ne els límits
externs i la distribució interna: amb un pati
distribuïdor i dues estances separades,
vinculades a l’àrea de producció del castell.
L’àmbit 1, al nord-est, correspon a un
espai de magatzem que fou pavimentat
amb opus signinum i les parets revestides
amb calç, per garantir un bon aïllament.
Un altre element d’aquesta estança és un
petit finestral que es situa a la part
superior, per a la circulació de l’aire,
assegurant un ambient sec i òptim per a la
conservació dels aliments. Mentre que
l’àmbit 2, al nord-oest, ha estat identificat
com l’obrador, on s’hauria mòlt el blat. En
aquesta darrera estança s’han pogut
documentar dues moles de molí i una
sèrie d’elements que han permès
hipotetitzar de com hauria estat el
mecanisme de funcionament del molí. Pel
tipus de moles, planeres i poc gruixudes,
han estat vinculades a un molí fariner de
sang, és a dir que es movia per tracció
animal.

Detall del moment en què es detecten les dues moles de
molí per sota l’enderroc i que han permès identificar aquesta
estança com l’obrador del castell, on s’hauria mòlt el blat.

Vista del procés d’excavació de la banda occidental del
castell, on s’ha pogut documentar un patí distribuïdor i
dues estances que haurien format part de l’àrea de
producció.



FESTES ,  TRADICIONS  I  CULTURA
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Festa major de Sant Martí Sacalm 2020
La festa va ser anul·lada a causa de la
COVID-19.

Aplec del Santuari de la Mare de Déu
del Coll 2021
El dissabte dia 1 de maig, es va celebrar un
any més l'aplec del Coll. Degut a la
pandèmia els actes van variar una mica
per adaptar-se a la normativa COVID
vigent. L’aplec va començar a les 11h amb
la missa solemne i seguidament es fa fer
un vermut ofert per l’Ajuntament de
Susqueda.

Ofrena de Sant Miquel de Maifré 2021
Degut a la Covid-19, l'ofrena prevista pel
diumenge dia 9 de maig de 2021 es va
anul·lar.

Dia de la susquedenca i el susquedenc
Després d'ajornar el dia del Susquedenc a
causa de la pandèmia, el dia 22 de maig es
va poder celebrar la 2na edició. Van
assistir un 25% dels habitants on tothom
va poder dir la seva opinió. Alguns dels
temes tractats van ser: 
     - Ordenació i regulació del medi natural      
     - Turisme     
     - Cultura    
     - Camins
Agrair-vos la vostra implicació i assistència.

Ball Popular i trobada d'acordionistes
a Coll de Condreu 2021
Enguany es va celebrar la trobada
d'acordionistes a coll de Condreu el
primer diumenge d'agost, però no el ball
popular.

Aplec de la Mare de Déu del Far 2021
Degut a la Covid-19 l'Aplec del Far no es va
celebrar.

Festa Major de Sant Martí Sacalm 2021
Enguany va canviar una mica el format de
la festa major de Sant Martí Sacalm. El
dissabte dia 2 es van fer visites guiades al
Castell de Fornils. Acte seguit, el diumenge
dia 3 es va fer missa a l'esglèsia de Sant
Martí Sacalm, dinar popular, i espectacle
de màgia a càrrec del mag il·lusionista
Màgic Raul.



8M
El 8 de Març es va commemorar el Dia
Internacional de les Dones. Una
reivindicació a favor dels drets de les
dones i per continuar fent evidents les
desigualtats de gènere. 

Neix l’ADF Ter-Brugent 
Després de treballar conjuntament amb
Anglès, Amer i La Cellera de Ter, l’ADF
(Agrupació de Defensa Forestal) Ter-
Brugent és ja una realitat.
El mes de març es va crear la nova ADF
durant el que va ser l’última assemblea de
l’ADF d’Anglès, qui va formalitzar
l’ampliació de la mateixa i va canviar-hi el
nom per englobar els municipis de
Susqueda, Amer, Anglès i la Cellera de Ter.
Per tant, a la propera assemblea, que serà
la primera com a “ADF Ter-Brugent”, es
presentarà oficialment la nova ADF, es
crearà la nova Junta i s’inclouran les noves
adhesions.  La nova Junta estarà integrada
per tots els municipis. S’hauran d’escollir
quatre càrrecs a ocupar per propietaris/es
(Presidència, Vicepresidència, Secretaria i
Tresoreria), un de cada municipi, i quatre
vocals a ocupar per representants polítics,
també un de cada municipi. L’adhesió a
l’ADF, com a propietaris, no implica cap
aportació ni inversió (ni de temps ni de
diners) més enllà de la voluntat de millorar
la prevenció d’incendis d’una manera
conjunta i coordinada entre propietat,
voluntaris/es i Ajuntaments. Alhora, el fet
d’estar constituïts com a ADF ens
permetrà accedir a subvencions en
matèria forestal, manteniment de camins,
etc, que ajudaran a millorar la prevenció i
la resposta en cas d’incendis forestals.

Nou frau al comerç online: Brushing
S'ha detectat un frau en el comerç online
que consisteix en l’enviament de paquets
petits amb objectes de poc valor, no
comprats, per augmentar el
posicionament de les empreses en les
plataformes de venta. La Comissió
Europea ha alertat que en alguns casos el
que s’està enviant són llavors foranies per
sembrar, un problema ja que les males
herbes i plantes invasores posen en risc la
conservació dels nostres ecosistemes i
poden afectar els nostres cultius.

Ràdio SER
El divendres dia 3 de novembre
l'Alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas, va
ser entrevistada per Ràdio Girona on va
parlar del confinament. Trobareu l'enllaç
per escoltar l'entrevista al Facebook de
l'Ajuntament.

25N
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones
de la Selva va organitzar un acte online per
la commemoració del 25N, Dia
internacional per a l'eliminació de la
violència contra les dones. La xerrada va
ser a càrrec de Laura Bordera i es va
titular "Les violències masclistes als espais
d'oci". 

ARTICLES  I  NOTÍCIES
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ARTICLES  I  NOTÍCIES
Aquesta temporada especialment, es posen en
funcionament instal·lacions després un llarg
període d’aturada, la qual cosa és un factor de
risc pel creixement del bacteri.

Centre d'Interpretació del Vescomptat de
Cabrera
El regidor Jordi Mercader Pagès va assistir a la
presentació del Centre d'Interpretació del
Vescomptat de Cabrera així com del portal web
"La Ruta dels Cabrera".

Com tenir un domicili més segur

Assemblea general de l'ACM
El passat dissabte dia 16 d'octubre, el regidor
de Turisme i Comunicació de Susqueda,
Gabriele Pretto, va assistir com a representant
d'aquest Ajuntament a la XXIV Assemblea
general ordinària de l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM).

Dia internacional de l'eliminació de la
Violència contra les dones
L'Ajuntament de Susqueda es va sumar al
manifest del departament d'Igualtat i
feminismes i va proposar als ciutadans penjar
imatges a les xarxes socials etiquetant-nos.
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Mascaretes de Susqueda
L'ajuntament de Susqueda, durant l'octubre
del 2020 va comprar i repartir entre els veïns i
veïnes de Susqueda mascaretes
personalitzades.

17M dia internacional contra l'lgbtifobia
Des que el 1990, l'Organització Mundial de la
Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de
trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17
de maig com a Dia Internacional de la lluita
contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la
bifòbia i la transfòbia. El Govern de la
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les
institucions catalanes, el Consell Nacional
LGBTI i les entitats s'adhereixen a aquesta
jornada, que recorda que cal donar sempre
resposta a tota situació de discriminació,
d'injustícia i de violència envers les persones
per llur identitat de gènere o llurs orientacions
sexuals i afectives.

La legionel·losi
És una malaltia d'origen ambiental causada per
un bacteri anomenat Legionel·la. Té dues
possibles manifestacions: la febre de Pontiac,
que cursa lleu, i la infecció pulmonar o malaltia
del legionari, potencialment mortal.
El bacteri viu en aigües superficials com llacs,
rius o estanys. D'allà pot colonitzar els sistemes
d'aigua sanitària freda o calenta o altres
instal·lacions que necessiten aigua per al seu
funcionament i poden generar aerosols, com
torres de refrigeració, fonts ornamentals, aigua
de reg, instal·lacions d’aigua calenta,
hidromassatges, etc.
En aquest tipus d'instal·lacions, si es donen les
condicions que afavoreixin el seu creixement i
multiplicació d’aerosol, es converteix en un
focus d’infecció i pot arribar a concentracions
del bacteri suficients per infectar l'ésser humà.



OBJECTIUS  DE  DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
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Què són els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)?
Els ODS també són coneguts com els objectius mundials i d'aplicació universal que formen part de
l'Agenda 2030.  Es van adoptar l'any 2015 a l'assemblea General de les nacions unides amb l'objectiu
d'erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic entre altres,
de cares a l'any 2030. L'agenda 2030 conté un conjunt de 17 objectius: 

Erradicar la pobresa a tot el món i en
totes les seves formes.

Posar fi a la fam, assolir la seguretat
alimentària i la millora de la nutrició
promovent l'agricultura sostenible.

Garantir una vida sana i promoure el
benestar per a totes les persones a totes
les edats.

Garantir una educació inclusiva, equitativa
i de qualitat i promoure oportunitats
d'aprenentatge durant tota la vida per
tothom.

Aconseguir la igualtat de gènere i
empoderar totes les dones i les nenes.

Garantir la disponibilitat i una gestió
sostenible de l'aigua i el sanejament per a
totes les persones.

Garantir l'accés a una energia assequible,
segura, sostenible i moderna per a totes
les persones.

Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació
plena i productiva, i el treball digne per a
tothom.

Construir infraestructures resilients,
promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació . 

Reduir la desigualtat en i entre els països.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments
humans siguin inclusius, segurs, resilients i
sostenibles.

Garantir modalitats de consum i producció
sostenibles.

Adoptar mesures urgents per a combatre el
canvi climàtic i els efectes d’aquest.

Conservar i utilitzar de forma sostenible els
oceans, els mars i els recursos marins per al
desenvolupament sostenible.

Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible
dels ecosistemes terrestres, gestionar els
boscos de manera sostenible, combatre la
desertificació, aturar i revertir la degradació del
sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

Promoure societats pacífiques i inclusives per
aconseguir un desenvolupament sostenible,
proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces,
responsables i inclusives a tots els nivells.

Enfortir els mitjans per a implementar i
revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible.



ENTRETENIMENT

1
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7
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14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26

Pels més menuts de casa! 

_ _ _ _ _ _

Saps ubicar els diferents municipis de la comarca de la selva?

Va de Castells! Coneixes els castells de la Selva? Relaciona cada Castell amb la seva Imatge. 

Amer - Anglès - Arbúcies - Blanes - Breda - Brunyola i Sant Martí Sapresa - Caldes de Malavella - Fogars de la Selva - Hostalric - La
Cellera de Ter - Lloret de Mar - Maçanet de la Selva - Massanes - Osor - Riells i Viabrea - Riudarenes - Riudellots de la Selva - Sant Feliu
de Buixalleu - Sant Hilari Sacalm - Sant Julià del Llor i Bonmatí -  Santa Coloma de Farners - Sils - Susqueda - Tossa de Mar - Vidreres -
Vilobí d'Onyar.
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Podries pintar i dir quin és el nom d'aquests animals?

Atractius de la comarca de la Selva: Relaciona cada atractiu amb el municipi on es troba.

1 2

3

4
5 6
7

8

9
10

18
11

12

14 15

16

26

13 17

23

25
24

2219

21
20

Escriu a quin municipi correspon cada número.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Castell de Fornils
Ermita de Sant Pere Sestronques

Ermita de Santa Brígida
Jardí botànic Santa Clotilde
Monestir de Sant Salvador

Recinte emmurallat amb 8 torres
Sa Palomera

Santuari de la Mare de Déu d'Argimon
Termes Romanes

Amer
Anglès
Blanes
Breda
Caldes de Malavella
Hostalric
Lloret de Mar
Riudarenes
Susqueda

1 2 3

4 5 6 7 8 9

Castell de Fornils
Castell de Farners
Castell de Montsoriu
Castell de Sant Joan

1 2 3 4



SUSQUEDA A  LES  XARXES
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@gironinsaroundtheworld

En aquest apartat podràs veure un recull d'algunes de les imatges de Susqueda que s'han publicat a
les xarxes i els seus autors. #Susqueda

@jordisalvamassot

@daveshotss@xevi.g.f

@ itacatanyol_1908 @carlesfossas

@txelljuan@kilicris9

@joan_p_v
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SOLUCIONS
Pels més menuts de casa! Podries pintar i dir quin és el nom d'aquests animals?

Atractius de la comarca de la Selva: Relaciona cada atractiu amb el seu poble.

Saps ubicar els diferents municipis de la comarca de la selva?
Escriu a quin municipi correspon cada número.

Va de Castells! Relaciona cada castell amb la seva imatge.

1. GRANOTA                       2. GALL                      3. OCELL                    4. ÀNEC                        5. VACA
6. PORC                              7.  XAI                         8. GOS                        9. CAVALL

1. AMER - Ermita de Santa Brígida
2. ANGLÈS - Ermita de Sant Pere Sestronques
3. BLANES - Sa Palomera
4. BREDA - Monestir de Sant Salvador
5. CALDES DE MALAVELLA - Termes Romanes

6. HOSTALRIC - Recinte emmurallat amb 8 torres
7. LLORET DE MAR - Jardí botànic Santa Clotilde
8. RIUDARENES - Santuari de la Mare de Déu d'Argimon
9. SUSQUEDA - Castell de Fornils 

1. CASTELL DE SANT JOAN                                                     2. CASTELL DE FARNERS
3. CASTELL DE FORNILS                                                         4. CASTELL DE MONTSORIU

1. SUSQUEDA                                               
3. SANT HILARI SACALM                                        
5. LA CELLERA DE TER                                                           
7. ANGLÈS                                                     
9. SANTA COLOMA DE FARNERS                         
11. RIELLS I VIABREA                                              
13. RIUDARENES                                                              
15. RIUDELLOTS DE LA SELVA                                             
17. CALDES DE MALAVELLA                                                  
19. MASSANES                                                                        
21. FOGARS DE LA SELVA                                                      
23. VIDRERES                                                                          
25. LLORET DE MAR                                                               
 

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 del Far: 972 190 169
Esglèsia de St. Martí: 972 190 169
Santuari del Coll: 972 421 664

TELÈFONS GENERALS
Correus d'Anglès: 972 422 221
Agents Rurals: 972 405 340
Protectora d'animals: 972 340 813
Mossos: 088
Bombers: 085
Emergències mèdiques: 061
Informació Generalitat: 012
Dispensari/ambulatòria d'Amer: 972 430 128
Consell comarcal La Selva: 972 
Cap d'Anglès: 972 421 498

2. AMER
4. OSOR
6. SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
8. ARBÚCIES
10. BRUNYOLA I SANT MARTÍ SAPRESA
12. SANT FELIU DE BUIXALLEU
14. VILOBÍ D'ONYAR
16. SILS
18. BREDA
20. HOSTALRIC
22. MAÇANET DE LA SELVA
24. BLANES
26. TOSSA DE MAR
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