Santa
Susanna

03

REVISTA D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
SETEMBRE
2018

Una Festa Major
de pel·lícula
10 ANYS DE L’ESCOLA
MONTAGUT

TENIM EL PRIMER
FUTBOLGOLF DE LA COSTA

Sumari
SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

/ 01

TEMES

/ 02

Can Rosich té el primer camp de futbolgolf de la costa catalana
Digitalitzat a l’Arxiu Comarcal el fons del doctor Massons (1312-2001)
Raül Barjuan, un policia amb inquietuds socials
Enamorem els alcaldes de Polònia, Lituània i Moldàvia que ens han visitat
La Dona d’Aigua esdevé l’amfitriona de l’acció turística “Catalunya, Hola Família!”
Arriba el Camí de Sant Jaume
Vies Braves: descobrir el litoral nedant
Biosphere Destination: certificat internacional al turisme sostenible
Capital europea del fitness
Insectes en lloc de pesticides per combatre les plagues dels arbres
La Biblioteca rep més de 50.000 visites en un any
Els premis literaris ja tenen quadre d’honor
Tornem a la mostra de les lletres del Maresme
Èxit del concurs de poesia ASAC
Teatre, dansa i propostes alternatives de petit format en la 2a edició del Festival Micròmetre
El Festivalet fa forat
“Arrels”, de l’escultor Jaume Font a la plaça Joan Miró

EL REPORTATGE: UNA FESTA MAJOR DE PEL·LÍCULA
Can Ratés, escenari del film “Pau Gibert, el bandoler”
A la tardor, segona edició del curs de Defensa Personal per a Dones
El Consell Municipal de Seguretat ja fa camí
Escola Montagut: 10 anys
Millores a l’Escola Santa Susanna
Per decisió popular, la Font del Boter es rehabilitarà

/ 02
/ 04
/ 06
/ 07
/ 08
/ 09
/ 10
/ 11
/ 12
/ 13
/ 14
/ 16

/ 17
/ 18
/ 20
/ 21

/ 22
/ 30
/ 32
/ 33
/ 34
/ 35
/ 36

BREUS

/ 38

BIBLIOTECA

/ 40

La policia ja disposa de dues noves motos BMW de 300 cc
Perruqueria creativa a La Barraka amb Fafá Franco
Tomàs Borràs omple el local social amb “Una casa de cuento”
Can Ratés vibra amb les actuacions de la Diada de la Música
El Josep Pons més proper a “Desperta’t amb un poema”
Llegir teatre i anar al teatre
Activitats del curs 2018/19 a la Biblioteca Vall d’Alfatà, per a tots els públics
Voluntaris per ajudar a entendre el que llegeixen els nostres infants

/ 38
/ 38
/ 39
/ 39
/ 39

/ 40
/ 41
/ 43

ACORDS MUNICIPALS

/ 44

ARTICLES DELS GRUPS MUNICIPALS

/ 46

AJUNTAMENT

/ 48

ENTITATS

/ 49

AGENDA

/ 50

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE / .01

Encara queda molt
per fer

SANTA SUSANNA | REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

ces. No m’agrada el populisme.
M’agrada treballar, treballar i treballar. I al final del dia, tard, quan
poso el cap al coixí, tancar els ulls
sabent que he fet tot el possible
perquè Santa Susanna sigui millor
per als susannencs i susannenques, amb més oportunitats i més
reconeixement.
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Sempre he dit que és molt difícil
–gairebé impossible– governar a
gust de tothom. Tenir una visió general i intentar prendre decisions a
favor del bé comú de la majoria de
persones del poble, i treballar per
ser just sé que no sempre satisfà
tothom. I és normal que així sigui.
Ho sé perfectament. És difícil per
als grans governants i també ho
és per als alcaldes de poble. I si el
poble és petit com el nostre, on
tothom es coneix, aquesta dificultat es pot comprovar diàriament.
Però no ens podem queixar.
Ningú ens ha obligat a presentar-nos per treballar per
Santa Susanna. Ho fem perquè
ens agrada i perquè creiem que
treballant pel municipi ajudem
que progressi. Resumint-ho: és
gratificant. I ho és perquè només
fent una mica de memòria podem
comprovar com Santa Susanna ha
avançat, com ha crescut ordenadament, com ha guanyat i guanya
qualitat de vida, com és percebuda
per aquells que ens visiten com
una vila familiar, atractiva, humana i sostenible.
Encetem la recta final d’aquest
curs polític que ens ha de portar
fins a les eleccions del mes de
maig. Però com que la feina d’alcalde és treballar les 24 hores del
dia, dels 365 dies de l’any, ni vull
ni puc distreure’m de les moltes
coses que encara queden per fer
a Santa Susanna. Molts em diuen
que mai no estic satisfet. I, com a
alcalde, és veritat. El temps passa
molt de pressa. No podem perdre
el temps amb autocomplaen-
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Can Rosich té el
primer camp de
futbolgolf de la
costa catalana

El futbolgolf és un esport nou i divertit. Combina la precisió del golf
amb la destresa del futbol. Igual
que en el golf, l’objectiu és ficar
la pilota dins del forat, en aquest
cas amb el menor nombre de xuts
possibles.

de Catalunya. És una instal·lació
innovadora i poc comuna que
s’afegeix al centenar llarg que ja hi
ha a Europa. El camp disposa de
divuit forats i té les mides reglamentàries per celebrar-hi competicions internacionals.

És un joc que es pot practicar amb
tota la família, amb els amics, com
activitat d’empresa o d’escola, etc.
És a dir, atrau un públic familiar
desitjós de gaudir del lleure en
plena natura.

Aquest esport procedeix d’Escandinàvia i és nou aquí però ja fa
molts anys que es practica a molts
països, com ara Suècia, Noruega,
Alemanya, Txèquia, Eslovàquia i
França. Des de fa molts anys la
World Footballgolf Association
(WFGA), amb seu a Suècia, organitza tornejos com el Campionat
d’Europa o el Mundial de Futbolgolf. Els seus campionats mouen
força gent.

És econòmic i no cal ni experiència prèvia ni equipament específic.
Això el fa més proper i accessible a
la societat.
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El mes de maig es va inaugurar
a Can Rosich el primer camp de
tota la costa catalana i el tercer
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Digitalitzat
a l’Arxiu
Comarcal
el fons del
doctor
Massons
(1312-2001)
El fons documental que el Dr.
Josep Maria Massons i Esplugues
(metge i historiador) va donar a
Santa Susanna ja està digitalitzat.
Ho han fet els tècnics historiadors
de l’Arxiu Comarcal del Maresme.
Això garanteix que aquest material
–pergamins i documents d’entre
els anys 1312 i 2001– ja està salvat
i a disposició dels historiadors que
el vulguin estudiar.
El fons aplega fonamentalment
la documentació generada per la
gestió i explotació del mas Aregay
de Santa Susanna. La successió
en la titularitat d’aquest mas va ser
convulsa ja des de molt antic, en
bona part a causa de la mort sense
descendència dels seus titulars
i de l’existència de pubilles en
diverses generacions. Al segle XVI,
els Aregay es van vendre el mas a

Marc Mas, mestre d’aixa de Malgrat. La mort sense descendència
de la pubilla, Anna Mas, va propiciar que el mas Aregay passés a
mans d’una neboda casada amb
Joan Alsina. Novament a causa
d’una mort sense descendència,
una neboda casada amb un Daví
va heretar la propietat i va inaugurar la saga dels Daví Alsina. Aquesta va tenir com a darrera representant Reparada Pou Daví Alsina,
que es va casar amb Feliu Bartomeu Carrencà, propietari d’una
masia de Vilassar. A causa d’haver
mort sense tenir fills, el patrimoni
va passar a la família Rabassa de
Calella, ja que un dels apotecaris
d’aquell llinatge s’havia casat l’any
1733 amb Ignàsia Davi Alsina.
Com a conseqüència de l’enllaç
amb aquesta família, aquest fons
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./ ACM. Fons Llegat del Dr. Josep Maria Massons i Esplugas, metge i
historiador. Carta de Melcior Rabassa al seu oncle 1935 UD 306

va incorporar la documentació
relacionada amb aquesta saga.
Leocàdia Rabassa Raab va casar-se amb Josep Maria Massons,
que es va encarregar d’ordenar la
documentació. Durant la postguerra, la família Rabassa es va veure
obligada a anar venent el patrimoni del mas Aregay. De la masia no
en va quedar res i el seu emplaçament va ser ocupat per una caseta,
que conserva la zona on hi havia
la font. La resta del terreny es va
parcel·lar.
El fons està format per la documentació personal i familiar dels
diversos propietaris. La documentació abasta el període comprès
entre finals del segle XIII i principis
del segle XXI i mostra la trajectòria
de la família Aregay, Daví, Alsina i

Rabassa. En total, són 576 unitats
documentals simples, 90 de les
quals són pergamins, 3 en suport
metàl·lic i la resta de documents
són en suport paper, entre els
quals destaquen dos espèculs.
El Dr. Massons va ser un amant de
la història i va escriure la Història
de la Vila de Santa Susanna, llibre
editat per l’Ajuntament i presentat
en públic l’11 d’agost de 2000. Un
any després, l’Ajuntament el va
nomenar fill adoptiu i li va concedir la medalla d’or del municipi.
L’acte es va fer l’1 de maig del 2001
al Local Social de Santa Susanna,
en presència dels seus fills i nets.
El Dr. Massons va morir a Barcelona el 10 de novembre del 2012.
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./ ACM. Fons Llegat del Dr. Josep Maria Massons i Esplugas, metge i
historiador. Gravat que representa a Napoleó Bonaparte a la batalla de
Lützen (Alemanya) que va tenir lloc el 2 de maig de 1813 s/d UD 396
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El sergent Raül Barjuan és –
des del maig passat– el cap de
la Policia. Va substituir en el
càrrec el també sergent Marc
Peña, que durant set mesos
havia estat al capdavant del
departament. El nou cap,
policia amb una dilatada experiència, té una reconeguda
inquietud social.
Poques setmanes després de
la seva incorporació a Santa Susanna, Barjuan va ser
condecorat per l’Associació de
Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya amb
la Medalla a la Col·laboració
institucional, Social i Policial
per ser uns dels tres impulsors de la campanya #pelsvalents. En l’acte, celebrat a
Vic, també es van distingir els
caps de la policia de Caldes de
Malavella i de Sant Celoni.
El sergent Barjuan, quan era
el cap de la policia d’Hostalric, va tenir la idea de crear
i vendre l’Escut solidari, un
emblema personalitzat del
cos policial.
Els recursos obtinguts han
servit per finançar la campanya de l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona i
la Fundació del FC Barcelona que impulsa el projecte
SJD Pediatric Cancer Center
Barcelona, el centre oncològic
infantil més gran d’Europa.

Raül Barjuan,
un policia amb
inquietuds
socials
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La visita oficial de la delegació
internacional formada per una
quinzena d’autoritats de Polònia,
Lituània i Moldàvia del cap de
setmana del 18, 19 i 20 de maig ha
estat un èxit, tant de promoció
econòmica com turística, de Santa
Susanna.
Van venir els alcaldes i regidors
de les ciutats d’Akmene i Joniskis (Lituània), Konin (Polònia) i
Ungheni (Moldàvia). L’alcalde de
Santa Susanna, Joan Campolier;
la regidora de Promoció Econòmica, Turisme, Fires i Festes, Sílvia
Vives; i la regidora de Cultura,
Joventut i Participació Ciutadana,
Carine Bouillon, van preparar activitats i visites durant tot el cap de

setmana, que la delegació internacional va rebre amb molta gratitud
i entusiasme.
Santa Susanna va mostrar als visitants el que és i té: tradició, natura
i pau. Els alcaldes van conèixer i
gaudir la Festa de Sant Isidre en
la qual, a més de la gastronomia
local, van conèixer balls populars i
jocs tradicionals. Van poder comprovar la importància de mantenir
les arrels econòmiques i culturals,
que donen equilibri al territori,
amb la visita al museu de la pagesia; el tresor de recuperar i mantenir els símbols del poble, amb la
visita a l’edifici històric i cultural
Can Ratés; i la complementarietat entre un turisme de qualitat

vinculat a l’oferta hotelera i
els nous models d’habitatges
turístics. En aquest punt van
comprovar directament a Can
Torrent com es desenvolupen
els apartaments de lloguer
turístic.
La delegació d’alcaldes i
acompanyants va valorar
molt positivament la qualitat,
la tranquil·litat i la ubicació
estratègica de Santa Susanna, a mig camí de Barcelona,
Girona i la Costa Brava. Així
mateix, els va entusiasmar la
qualitat de productes autòctons com les maduixes.
El poble segueix apostant per
la seva projecció internacional.
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Enamorem els
alcaldes de
Polònia, Lituània i
Moldàvia que
ens han visitat
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La Dona d’Aigua esdevé
l’amfitriona de l’acció
turística “Catalunya,
Hola Família!”
Santa Susanna ha estat una
de les 24 destinacions posseïdores del segell Turisme
Familiar de Catalunya certificades per l’Agència Catalana
de Turisme. El cap de setmana
del 20 al 22 d’abril, el poble es
va omplir d’una cinquantena
de famílies d’arreu del país
atretes per l’acció turística
“Catalunya, Hola Família!”.
L’acció, impulsada per la
Generalitat, perseguia dues
metes: promocionar el turisme especialitzat en famílies
tot destacant la qualitat i la diversitat de l’oferta, i contribuir
a desestacionalitzar l’arribada
de visitants.
Turisme de Santa Susanna va
preparar les activitats per als
turistes i visitants procedents
de Barcelona, Sant Cugat,
Badalona o Sant Boi, entre
d’altres, gent del poble i famílies allotjades als hotels, de
França i el Regne Unit. L’acció
“Catalunya, Hola Família!” va
acabar amb una jornada castellera amb la participació dels
Castellers de l’Alt Maresme,
els Castellers de Sant Adrià
de Besòs i els Sagals d’Osona. Més de 350 persones van
presenciar l’actuació.

Per a aquesta primera edició de la
campanya es va triar el tema “Llegendes en família”, per posar en
valor la història i la mitologia catalanes. La Dona d’Aigua de l’estany
de Can Ratés va ser el personatge
llegendari triat per Santa Susanna.
Les dones d’aigua, també conegudes com encantades o goges, són
éssers de la mitologia catalana que
vivien en gorgs, torrents, estanys,
salts d’aigua… i custodiaven les aigües dels boscos. Segons el conte
“La màgica història de l’escut de
Can Ratés”, d’Assumpta Mercader i Lídia Massó, al nostre poble
hi havia una Dona d’Aigua que
impregnava la natura amb la seva
elegància i bellesa.

A les 24 destinacions de turisme
familiar certificades es van fer més
de 150 activitats lúdiques i culturals. El 30% del turisme que ve
a Catalunya és familiar, i a l’estiu
aquest percentatge arriba al 40%.
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Arriba
el Camí
de Sant
Jaume

Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar,
Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de
Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Mataró, Cabrera de Mar,
Vilassar de Mar, Premià de Mar, el
Masnou, Montgat, Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Barcelona.
El projecte preveu incloure en la
ruta compostel·lana del Maresme
la senda dels camins de la Guerra
Civil, que marquen, entre d’altres,
alguns dels búnquers de l’època
que es troben al llarg de la costa.
El Camí de Sant Jaume (Camino
de Santiago) és un dels circuits
de pelegrinatge més importants
del món. Cada any mou milers de
persones disposades a recórrer a
peu un tram de la ruta que els ha
d’acabar portant fins a la ciutat de
Santiago de Compostel·la.
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Santa Susanna disposa des del
mes d’abril d’un nou element que
el fa atractiu: el Camí de Sant Jaume. El poble és al bell mig del nou
tram de la ruta compostel·lana (la
primera ruta mediterrània de la
Península) que uneix les ciutats de
Girona i Barcelona resseguint l’antiga Via Marina de la Via Augusta.
El tram de Camí de Sant Jaume
que transcorre per Santa Susanna
es va senyalitzar des del primer
dia. Aquest fet va ser un dels motius pels quals els Telenotícies de
TV3 van convertir el nostre poble
en el protagonista de la nova ruta.
La Via Marina inicia el seu recorregut a Sarrià de Ter, municipi
en el qual es desdobla el camí ja
existent, que va des de la Jonquera i el monestir de Sant Pere de
Rodes fins a Montserrat. El camí
continua pels municipis de Girona, Fornells de la Selva, Riudellots
de la Selva, Caldes de Malavella,
Vidreres, Lloret de Mar, Blanes,
Malgrat de Mar, Santa Susanna,
Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de

9
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L’Ajuntament i Vies Braves
han programat per a aquesta
temporada una dotzena d’activitats per descobrir el litoral
nedant. La proposta s’adreça
tant a qui es vulgui iniciar en
aquesta pràctica i tenir un
altre punt de vista del litoral, com a nedadors d’aigües
obertes experimentats. Són
activitats gratuïtes i guiades
per un monitor qualificat.

Vies Braves: descobrir el
litoral nedant
Des de fa tres anys, el poble té
dos itineraris marins –senyalitzats i abalisats– homologats per a la pràctica de la
natació d’aigües obertes i el
busseig amb tub. El primer
d’aquests senders marins
recorre la platja de les Dunes,
davant de la zona agrícola. Té
una longitud de 500 metres i
una dificultat baixa. El segon connecta la platja de les
Dunes amb la de Llevant i fa
tot el circuit de la platja de les
Caletes. Té una longitud d’un
quilòmetre i una dificultat
mitjana.
Les inscripcions són gratuïtes
i s’han de fer a través de la
pàgina web:

•

Via Brava de les Caletes:
https://viesbraves.com/vies-costa-barcelona/via-brava-caletes/
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•

Via Brava de les Dunes:
https://viesbraves.com/via-brava-les-dunes

Les aigües de Santa Susanna son
cristal·lines, temperades i de poca
profunditat, per això són l’enclavament ideal per fer natació en
aigües obertes i snorkel.

Vies Braves és una iniciativa única
al món, que a principis de 2017 va
obtenir el prestigiós segell Biosphere Tourism, una distinció que
l’ha convertida en la primera experiència marítima del món declarada sostenible.

Santa Susanna aposta, de forma
decidida, pel turisme sostenible i
responsable. La feina del municipi

ha estat reconeguda amb el lliurament del certificat Biosphere, un

segell internacional que reconeix
les iniciatives que treballen per
afavorir el turisme responsable.
La certificació l’atorga el Responsible Tourism Institute, un organisme internacional amb més de
20 anys d’experiència que compta
amb el suport de la UNESCO, que
forma part de l’Organització Mundial del Turisme (OIT) i és membre fundador del Consell Global
de Turisme Sostenible (GSTC).
El certificat Biosphere Destination
d’aquest any l’han rebut l’Oficina
de Turisme, la platja de Llevant i
Can Rosich. Aquest distintiu reconeix que les institucions i empreses que el tenen compleixen amb
els requisits següents:
•
•
•

•
•
•

Contribueixen a la conservació
ambiental
Aposten per la qualitat i la
seguretat
S’impliquen amb el visitant

Aquesta iniciativa, posada en marxa recentment, està liderada per la
Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. Al
Maresme, la gestió directa recau
en el Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme.
L’acte de lliurament de les adhesions es va fer el 13 de març a la
Llotja de Mar de Barcelona. L’acte
va estar presidit per la presidenta
de la Diputació, Mercè Conesa, i
pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.
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Biosphere
Destination:
certificat
internacional
al turisme
sostenible
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Gestionen de manera sostenible
Aposten pel desenvolupament
econòmic i social
Conserven i milloren el patrimoni cultural
11
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Capital europea del
fitness
Any rere any, el nostre poble
esdevé per uns dies la capital
europea del fitness. Aquest
any, s’hi ha celebrat el Campionat d’Europa d’aquesta
modalitat, així com els campionats Júnior i Màster. El pavelló poliesportiu va reunir els
millors professionals de cada
categoria, en una competició
promoguda per la Federació
Internacional de Bodybuilding
i Fitness.
Enguany hi han participat 950
atletes, vinguts de quaranta
països. La Federació Internacional de Bodybuilding i
Fitness escull Santa Susanna
per la seva situació privilegiada, per la seva tranquil·litat,
per les seves connexions i
per la seva capacitat hotelera.
Aquest 2018, el campionat
ha ocupat 750 habitacions,
repartides en sis hotels. Han
vingut amb els atletes uns
550 acompanyants. A l’esdeveniment hi assisteixen,
aproximadament, unes 4.000
persones, que ocupen els hotels set dies de mitjana.
Acollir una competició internacional d’aquestes característiques és un estímul econòmic per al municipi i permet
promocionar Santa Susanna,
així com posicionar-la com
una destinació turística de
qualitat, tranquil·la i familiar, a
més de convertir-la en abanderada del turisme esportiu.

Insectes en lloc
de pesticides
per combatre
les plagues dels
arbres
part de l’arbrat viari de l’avinguda
del Mar i dels carrers que comuniquen aquesta via amb el carrer
Pla de la Torre i també al Parc del
Colomer, al carrer Sant Ramon i al
passeig Marítim.
És molt important que aquests
insectes mantinguin una població
prou estable per impedir la proliferació excessiva de les espècies
perjudicials. És per aquesta raó
que caldrà seguir l’estat dels arbres.
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La lluita contra les plagues que
afecten els arbres dels carrers de
Santa Susanna es realitza mitjançant un tractament biològic –és
a dir, utilitzant organismes vius–.
D’aquesta manera, no se’ls fumiga
amb productes químics. La iniciativa s’ha dut a terme de forma
coordinada entre els departaments
de Medi Ambient i de Salut, així
com amb la Brigada Municipal.
L’ús dels productes químics (pesticides) cada vegada està més
desaconsellat pel fort impacte
que té sobre el medi ambient i
sobre la salut de les persones i dels
animals. Per això, per tractar les
plagues que ataquen els arbres del
poble, s’ha optat pel tractament
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biològic, que és una tècnica innòcua per a la salut de la població i el
medi natural.
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El 10 de maig i el 8 de juny es van
fer les primeres actuacions amb
depredadors de les espècies que
ataquen l’arbrat. El mètode consisteix a penjar blísters als arbres que
alliberen insectes benèfics, ja que
s’alimenten dels que provoquen les
plagues, com per exemple el pugó.
Es varen col·locar blísters en una

SANTA SUSANNA | REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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La Biblioteca
rep més de
50.000 visites
en un any
El primer any de vida de la Biblioteca Municipal Vall d’Alfatà
ha estat especialment exitós en
continguts, però també en xifres.
En els primers dotze mesos de
vida, l’equipament municipal va
rebre 51.511 visites. Que és una de
les biblioteques més maques, noves i funcionals de la comarca és
notori, però amb les dades a la mà
sabem, a més, que és un equipament que ocupa una bona part de
la centralitat cultural del poble.
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L’alcalde de Santa Susanna, Joan
Campolier, destaca que “el que
distingeix les societats avançades
no és solament el seu nivell de riquesa material, sinó la seva riquesa intel·lectual, la seva proximitat
amb la cultura i el coneixement.
I la Biblioteca –continua– volem
que faci aquesta funció, que acosti

la inquietud per saber les coses i
per buscar-les als llibres de paper
o a les xarxes”.
La regidora de Cultura, Carine
Bouillon, remarca que l’equipament “ha sabut crear i desenvolupar una vida social intensa al
nostre municipi”. En un article
penjat a Facebook, la regidora
destacava “totes les activitats
d’Alfatà Jove; l’inici de projectes
ambiciosos, valents i innovadors
com el Punt Crític o el BiblioLabs;
l’Hora del Conte, el Club de Lectura fàcil o els tallers formatius i
creatius dedicats als més petits; la
sensibilitat de pensar en els adults
i la gent gran amb el nou Club de
Conversa en Anglès, el Cinefòrum,
el Club de lectura fàcil o les Xerrades per a Famílies, les exposicions,
les sortides...”.

TEMES / .02
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En aquest sentit, també cal destacar el paper dinamitzador de la
directora de l’equipament. I és que
un centre modern, diàfan, agradable i ben equipat sense una tasca
de dinamització no és res, coincideixen a assegurar l’alcalde i la
regidora de Cultura.
A més de les 51.511 visites, la
Biblioteca ha prestat 11.989 documents (tant llibres, com CDs
o DVDs, entre d’altres) i s’han
realitzat a les seves instal·lacions
un total de 130 activitats, que han
atret 1.664 persones.
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Els premis
literaris ja
tenen quadre
d’honor
La Mostra Literària de Santa
Susanna 2018 ja disposa del
seu quadre d’honor de guanyadors. A més de les modalitats de prosa i poesia, també
incorporava la de microrelats
i la dels escrits per a persones
amb discapacitat intel·lectual.
Els guanyadors van ser:

Poesia. Grup F (a partir de 26
anys):

•
•

1r premi: Isidre Mollfulleda i
Verdaguer
2n premi: Josep Pons i Toll.

El premi de la modalitat de microrelats (obres de fins a 140 caràcters, amb espais inclosos, tant en
poesia com en prosa; és a dir, com
un tuit) i el destinat a persones
amb discapacitat intel·lectual van
quedar deserts.

i Poesia. Grup B (de 9 a 11 anys):

•
•

1r premi: Júlia Nadal Carrillo
2ns premis: Nerea Vives Sánches i Gisel Sorroche Moncau.

Prosa. Grup F (a partir de 26 anys):

•

1r premi: Gerard Martí Escapa

El lliurament dels premis es va
realitzar durant la Festa Major i
després de l’homenatge a la Gent
Gran. Es volia d’aquesta manera
donar-li una visibilitat màxima i
mostrar el suport de l’Ajuntament
als escriptors i poetes del poble i el
seu entorn.

Tornem a la mostra de les
lletres del Maresme
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Santa Susanna torna a participar a la Mostra Literària del
Maresme. I ho fa amb el triple
objectiu de promocionar els
autors locals, de fomentar el
gust per escriure i ensenyar el
plaer de llegir. Hi participen els
guanyadors dels certàmens
literaris locals. En el nostre
cas, hi van participar els guanyadors de la Mostra Literària
Santa Susanna 2018, que es
va organitzar amb la col·labo-

ració de l’ASAC i de les escoles.
És important destacar que les
obres guanyadores a la Mostra
Literària del Maresme es publicaran en un recull, amb l’objectiu de
promocionar els nostres autors,
de donar-los projecció i, si és el
cas, ajudar-los a trobar editor.
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Èxit del
concurs
de poesia
ASAC
Categoria A (més de 18 anys):
Isidre Mollfulleda i Josep Pons.
Categoria B (de 14 a 18 anys): El
premi va quedar desert.
Categoria C (de 10 a 13 anys):
Júlia Nadal Carrillo, Nerea Vives
Sánches i Gisel Sorroche Moncau.
Van lliurar els premis Carine
Bouillon, regidora de Cultura;
Josep M. Carnicero, regidor d’Ensenyament; i Maria Fernández,
directora de l’Aula de Música. La
regidora Bouillon va explicar que,
si els guardonats hi estan d’acord,
les obres guanyadores es presentaran a la Mostra Literària de Santa
Susanna 2018.

SANTA SUSANNA | REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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El 3 de juny, l’Associació Susannenca Arts i Cultura (ASAC)
va omplir la sala polivalent del
Centre Cívic per fer lliurament
dels premis del seu concurs anual
de poesia. L’acte, organitzat amb
la col·laboració de les escoles del
poble i de l’Aula de Música, va ser
conduït amb humor i tendresa
per Pere Nogueras. Un grup de
rapsodes (Pere Nogueras, Gemma
Maset, Josep Pons, Meritxell Romero, Montserrat Martínez, Bernat Costa, Joan Puigdefàbregas,
Imma Nogueras i Lídia Barcons)
es va encarregar de fer una lectura
de poemes amenitzats pel piano
interpretat per alumnes de l’Aula
de Música, i per la veu i la guitarra
de Ricard Ruzafa i Pep Ferrer.
Poesia i música –va dir el conductor de l’acte– per fomentar l’amistat i la convivència pacífica. Tot va
servir perquè la nit esdevingués
una festa cultural alegre i dolça.
Els guanyadors del concurs van
ser:

18
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Teatre, dansa
i propostes
alternatives de
petit format
en la 2a edició
del Festival
Micròmetre
La masia de Can Ratés serà l’escenari privilegiat del Festival Micròmetre, els dies 7 i 8 de setembre.
Aquesta segona edició inclourà
més de quinze microespectacles
de teatre, dansa i propostes interactives, produïts per dramaturgs
i directors de la talla de Joan Olivé,
Víctor Álvaro, Jordi Cervera, Joaquín Daniel i Denise Castro, entre
d’altres.
Hi haurà espectacles de pagament
i alguns de gratuïts, amb l’objectiu de fer ben visibles els diversos
tipus de creacions de petit format,
però de qualitat, que es presentaran.
Hi participaran companyies com
Planeta Impro, Cia. Dell’Anima, Cia
Ensemble, The SunFlower Companyia, Cia. Las Antígonas, Tinoni

Creaciones, TesTistosTigues, Cia.
Els Deportats, Casualitats Microteatre o Microteatre Barcelona,
entre d’altres.
En la presentació del Festival, que
es va fer a la sala polivalent del
Centre Cívic el 23 d’agost, l’alcalde, Joan Campolier, va destacar
l’aposta de l’Ajuntament per “una
cultura de qualitat que prestigiï el
nostre poble, el faci encara més visible i sigui un referent d’innovació
i d’apostes de futur”. Els directors
del festival, Joan Gallart i Anna
Estol, de LaGuàrdia Produccions,
van mostrar la seva satisfacció
per “la complicitat que han trobat
a Santa Susanna per explorar un
format d’espectacles gens convencional”.
La responsable de Cultura de
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l’Ajuntament, Carine Bouillon,
entén que aquesta segona edició
demostra que el festival ha agafat
un bon camí per acabar-se consolidant. “Creiem que Santa Susanna
veurà com el Micròmetre es fa un
forat en l’oferta cultural de finals
d’estiu”.

La 2a edició del Festival Micròmetre reforça la programació per
a públic familiar. El Festival l’organitzen, conjuntament, l’Ajuntament de Santa Susanna i LaGuàrdia Produccions.

SANTA SUSANNA | REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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El Festivalet és un període
cultural ple de possibilitats de
gaudir d’espectacles artístics de petit format adreçats
a un públic familiar. És el
segon any que s’organitza i
persegueix exhibir diferents
arts escèniques de qualitat,
variades i d’un format que
puguin acollir els espais del
nostre poble. L’objectiu és
oferir bons espectacles a un
preu assequible: tres euros. És
una aposta que, a poc a poc,
va rebent el reconeixement de
tothom que ve a gaudir dels
espectacles programats.

El Festivalet
fa forat
El Festivalet està dividit en el
temps en el bloc de primavera
i en el de tardor. El primer va
del 19 de maig al 15 de juny.
Aquest any s’han ofert cinc
espectacles, un cada cap de
setmana: Els exploradors de
l’aigua, Alquímia, Tribut als
Tres Tenors, Cösmix i Cabaret
Patufet, que van rebre l’aprovació de tot el públic que van
convocar.

•

15 de setembre. Església parroquial (18 h): Viatge amb les
cordes, a càrrec de l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà.

•

22 de setembre. Local Social
(19 h): A Capella!, a càrrec del
grup Les Fouchettes.

•

29 de setembre. Local Social
(19 h): Vist-i-plou!, a càrrec de
Morc Fants.

El segon període, el Festivalet
de Tardor, està programat
entre el 15 de setembre i el 6
d’octubre. Per a enguany hi ha
programats quatre espectacles:

•

6 d’octubre. Local Social (19
h): Petits Prínceps, a càrrec de
Mumusic Circus.

Des del 26 de maig la plaça
Joan Miró acull l’escultura
“Arrels”, de l’artista local Jau-

me Font. La base de l’escultura
és el tronc d’un arbre de Santa
Susanna gairebé centenari
que un cop mort l’escultor va
transformar en una obra d’art.
“Arrels” és un homenatge a
tres referents imprescindibles de la cultura catalana:
Jacint Verdaguer, Ramon Llull
i l’abat Oliba. Jaume Font va
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“Arrels”,
de l’escultor
Jaume
Font a la
plaça Joan
Miró
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compartir amb els assistents
en què s’havia inspirat per
crear l’escultura i un gran
amic seu, l’exmossèn de Santa
Susanna Salvador Batalla, va
fer un perfil històric de cada
personatge. L’alcalde, Joan
Campolier, va cloure l’acte
explicant que l’Ajuntament
disposa d’un pirogravador que
està a disposició dels artistes
que vulguin seguir les passes
de Jaume Font.
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Una Festa Major
de pel·lícula

Una Festa Major de pel·lícula

Del 4 al 14 d’agost es va celebrar la Festa Major de Santa
Susanna 2018, que va incloure una àmplia programació
adreçada a públics de totes les
edats.

També destaquem que enguany se celebraven els vint
anys dels gegants del municipi, en Sidru i la Susanna, efemèride que es va emmarcar
en la XX Trobada de Gegants,
amb cercavila posterior.
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Festa de l’escuma, actuacions
musicals a les barraques,
trobada de puntaires, actuació
dels Castellers de l’Alt Maresme, tobogan urbà, correfoc... van ser algunes de les
activitats, sense oblidar les ja
tradicionals i característiques
curses de cintes infantils i per
a adults o el gran castell de
focs d’artifici com a fi de festa.

No voldríem deixar de mencionar cap d’activitat, per això
us oferim en aquest butlletí
aquestes pàgines especials,
amb fotografies dels diferents
actes de la Festa Major 2018.
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Una Festa Major de pel·lícula
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Una Festa Major de pel·lícula
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Una Festa Major de pel·lícula
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Can Ratés,
escenari del film
“Pau Gibert, el
bandoler”
La masia de Can Ratés, un dels
símbols de Santa Susanna, va ser
un dels escenaris de la pel·lícula
Pau Gibert, el bandoler. Dirigida
per Marçal Mora, està ambientada
en el segle XVIII i narra les aventures del bandit Pau Gibert, que
era de Pineda de Mar. El rodatge a
Can Ratés es va fer durant el mes
de maig i hi van intervenir com
a figurants alguns susannencs i
susannenques.
El mes de febrer es va fer el càsting per trobar bandolers, servents, dames de la cort, soldats,
camperols, nens i nenes de camp i
homes del poble. Aquestes proves
es van fer a la sala polivalent de la
Biblioteca Vall d’Alfatà del nostre
poble.
La pel·lícula es va estrenar el mes
de juliol, en el marc de la inauguració del V festival de curtmetratges
de Pineda de Mar. I es va projectar
a Santa Susanna el 28 de juliol a la
Plaça Catalunya.
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A la tardor, segona
edició del curs de
Defensa Personal
per a Dones
Després de l’èxit del curs de
Defensa Personal per a Dones,
la policia en farà una segona
edició a la tardor. A la primera,
hi van participar una vintena
de dones. Treball de defensa, de protecció, de resposta
davant d’una agressió i de
tècniques per evitar que les
lesions siguin més greus van
ser algunes de les matèries
que es van impartir durant els
dos dies que va durar el curs.

El regidor de Seguretat Ciutadana,
Josep Lluís Mulero, té clar que “la
tasca de la Policia Local, a més de
protegir la ciutadania i proporcionar un clima de seguretat, és
donar eines que serveixin perquè
en l’àmbit personal es creï una
sensació de protecció”. Aquests
cursets donen aquestes eines:
unes mínimes tècniques d’autoprotecció però, sobretot, milloren
la seguretat personal.
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En aquesta primera reunió, es
varen exposar les línies bàsiques
del Pla Municipal de Seguretat, es
va aprovar el reglament intern de
funcionament del Consell i es va
marcar el calendari d’actuació.
El Consell Municipal de Seguretat
–que es reunirà cada tres mesos–

és un espai de consulta i debat per
col·laborar en l’elaboració del Pla
de Seguretat Local.
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Després de constituir-se durant el
més de maig, el Consell Municipal
de Seguretat el juliol ja va celebrar
la primera reunió formal. Presidida per l’alcalde, Joan Campolier, va comptar amb una elevada
participació. A més del regidor de
Seguretat Ciutadana, hi van ser
representants de les AMPAs de les
escoles del municipi, del Gremi
d’Hotelers i del sector comercial,
així com ciutadans designats pels
partits polítics; empreses de seguretat privada i dels serveis d’emergència municipal: d’urbanisme, de
mobilitat, de sanitat, de la policia
i de les Agrupacions de Defensa
Forestal.
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El Consell Municipal
de Seguretat ja fa
camí
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Escola Montagut:
10 anys
L’Escola Montagut ha celebrat
enguany el seu desè aniversari. Una votació popular va decidir en el seu moment el nom
que portaria el nou centre
escolar. Segurament, en la tria
del nom hi van tenir a veure
dues circumstàncies ben presents en l’imaginari popular
de la vila: la Torre Montagut i,
sobretot, el fet que el nostre
municipi, entre els anys 1936 i
1939, es va anomenar Montagut de Mar.
El maig, tota la comunitat
educativa del centre es va
trobar al pati per plantar-hi un
arbre amb un lema que és tota
una declaració de principis:
“Quan plantes coses boniques
creixen coses encara millors”.
L’últim dia d’escola es va fer
la festa d’aniversari. Després
de gaudir del festival que els
nens i nenes havien preparat, van venir els parlaments
oficials. Davant de la directora del centre, la inspectora
d’Ensenyament, els membres
de l’AMPA i el regidor d’Ensenyament; l’alcalde, Joan
Campolier, va afirmar que
“l’escola és de les dues o tres
coses més importants que ha
de tenir present un alcalde”.
I ho va justificar dient que la
nostra obligació és que les
noves generacions “arribin en
les millors condicions possibles al mercat laboral, que
hi arribin ben formades, amb

coneixements, però, sobretot,
amb valors”. I va acabar dient que
“l’escola ensenyar a pensar, i això
és fonamental per tenir persones
sanes, formades i lliures”.
L’Ajuntament va obsequiar els
presents amb un immens pastís,
per a 350 persones. De les moltes
activitats que es van fer la que va
generar més concurrència va ser
l’exposició fotogràfica sobre els
deu anys de l’escola. Tothom hi
buscava un germà, un parent, un
familiar, un veí, un conegut.

“Quan
plantes coses
boniques
creixen
coses encara
millors”
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Millores a l’Escola
Santa Susanna
El curs passat es van poder fer
algunes inversions a l’Escola Santa
Susanna. Les actuacions es van fer,
principalment, en el pati d’infantil,
amb una marquesina que permet
projecte es va acabar amb unes
estructures de troncs. Així mateix,
l’Ajuntament ha col·laborat amb
l’escola amb una dotació tecnològica, que ha contribuït a implantar
el pla TAC.
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a l’alumnat gaudir de l’ombra quan
fa molta calor. Val a dir, que el
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Per decisió
popular,
la Font del Boter
es rehabilitarà
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llista de nou projectes, sorgits del
grup de participació ciutadana.
Per votar-hi calia seguir els passos
indicats al portal web municipal
o mitjançant el formulari que es
podia anar a buscar a l’Ajuntament. Dels nou projectes se’n
podien triar tres, que s’havien de
jerarquitzar: a la primera opció
se li havien de donar 3 punts; a la
segona, 2; i a la tercera, 1. Hi van
participar 59 persones.
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La rehabilitació de la Font del Boter i la instal·lació d’equipaments
públics addicionals a la zona ha
de ser una de les prioritats del
poble. Aquesta és la decisió dels
habitants de Santa Susanna que
van participar en el primer pressupost participatiu del municipi.
Aquesta acció va obtenir 86 punts
durant el procés de votació popular. En segona posició, va quedar
l’arranjament del camí del costat
de la Riera que puja fins a Can
Mestres (74 punts) i, en tercer lloc,
l’asfaltatge del camí de vianants
de Santa Susanna a Pineda de Mar
(42 punts).
El govern municipal tirarà endavant l’opció guanyadora, amb una
inversió màxima de fins a 30.000
euros.
Els habitants del poble empadronats van poder triar entre una
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La policia ja disposa
de dues noves motos
BMW de 300 cc
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La Policia disposa, des de
principis d’agost, de dues noves motocicletes uniformades
de la marca BMW, model G
310 GS, de 300 cc.
La configuració de Santa Susanna i l’alt volum de
visitants que rebem fan que
aquest vehicle sigui l’idoni
per poder donar servei als
ciutadans de manera ràpida
i eficient. A més d’aquestes
motos, el parc mòbil de la policia local està format per dos
cotxes uniformats (un Nissan
Qashqai dotat de l’equipament necessari per redactar
atestats i un Citroën C4 equipat amb impressora i kit de
trasllat de detinguts), un turisme de paisà, dues escúters de
250 cc, també uniformades, i
dues bicicletes adaptades per
a usos policials.

Perruqueria creativa a La
Barraka amb Fafá Franco
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El mes de maig es va organitzar un
taller de perruqueria creativa a la
Barraka a càrrec de Fafá Franco,
ànima de la companyia Sienta la
Cabeza, que es dedica a fer espectacles de perruqueria excèntrica.
Van participar-hi dotze noies, que
van gaudir del taller des del primer moment. La primera part de
la tarda es va dedicar a diverses
dinàmiques de confiança, amb
la finalitat que cadascú es deixés
portar i millorés l’autoestima. I un
cop preparades per deixar volar la

imaginació es va iniciar la segona part del taller, en la qual es va
posar en pràctica tot allò que Fafá
havia explicat. Llavors Fafá va
obrir les dues maletes que havia
portat, que estaven plenes de
materials de colors, de diferents
textures i mides i molts accessoris
divertits i originals. Per parelles, es
van pentinar, es van fer trenes de
colors i pentinats de pel·lícula.
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Tomàs Borràs omple el local
social amb “Una casa de
cuento”
La companyia La Magnòlia Teatre
va tornar a omplir el local social
amb la presentació de la seva
obra, Una casa de cuento, de Concepció Llach, dirigida pel susannenc Tomàs Borràs. Les subtilitats

del guió, farcit de malentesos i
nombrosos acudits, més el molt
bon nivell de tots els actors, van
fer riure el públic d’una manera
quasi contínua.

El 10 de juny, Santa Susanna era
música. Can Ratés va viure una
Diada de la Música plena d’actuacions artístiques de gent de
totes les edats i gènere. Al matí
van actuar: els alumnes de cant i
de guitarra de l’Aula de Música; el
grup Tramping Jazz Trio, un dels
seus components és Billy Purdie,
professor de bateria de l’Aula;
i es va fer un taller de sardanes
amb Rosa Roca. Per la tarda, els
alumes de l’Aula van fer una nova
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Can Ratés vibra amb les
actuacions de la Diada de
la Música
demostració del que havien après
durant tot l’any. Després va actuar
el grup de rock susannenc Jarpf,
que va entusiasmar el públic amb
versions de cançons universals;
un recital poètic a càrrec d’Isidre
Mollfulleda; les actuacions de les
corals Santa Maria, de Pineda,
i Llibertat i Parroquial, de Santa Susanna. El ball programat a
càrrec de Supama Line Dance es
va haver de suspendre a causa de
la pluja.

El Josep Pons més proper a
“Desperta’t amb un poema”
tracta d’un poemari que parla de
l’amistat, de la família... en els matisos i en els detalls hi ha molt de
Santa Susanna i del país. A principis d’agost es va fer la presentació
a la Biblioteca, en què el rapsode,
Pere Nogueras, va llegir alguna de
les obres de Pons.
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Josep Pons i Toll és un home amb
una intensa activitat. És un assidu
de les trobades literàries, dels recitals de poesia... de la vida social
del poble. Sempre és a punt per
descriure una emoció, per trobar
la paraula justa que defineixi una
situació. La seva darrera creació es
diu Desperta’t amb un poema. Es

04. / BIBLIOTECA
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Llegir teatre
i anar al
teatre
La Biblioteca Vall d’Alfatà s’ha
adherit per aquesta propera
temporada al programa Llegir
teatre, que impulsen el Servei
de Biblioteques del Departament i el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), un cicle de
clubs de lectura sobre textos
teatrals.

Es llegiran i s’aniran a veure les
següents obres:

Al llarg del proper curs la
biblioteca enceta un nou
format de club, de moment
i per començar de tres sessions al llarg de l’any, en les
quals es llegiran tres obres
teatrals. Dinamitzarà el club
una persona experta en teatre
que es formarà expressament
per a les obres que es llegiran
i s’aniran a veure. No ha de fer
por llegir teatre, serà una lectura acompanyada, on s’explicarà tant l’obra i el seu context
com la posada en escena. Els
que tenen experiència en els
clubs de lectura, ja ho saben,
participar-hi és una oportunitat per intercanviar opinions,
punts de vista, sensacions...

Les entrades per a les persones
que participin al grup tindran descompte i la sortida s’organitzarà
des de la Biblioteca Vall d’Alfatà.
Cadascú disposarà del llibre de
l’obra.
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Tot això farà que es gaudeixi
molt més de l’espectacle que
s’anirà a veure.

•
•
•

Alba, Marc Artigau (desembre)
Afanys d’amor perduts,
William Shakespeare (generfebrer)
Stabat Mater, Antonio
Tarantino (abril-maig)

Si voleu més informació adreceu-vos a la Biblioteca.
Si voleu saber-ne més:
http://biblioteques.gencat.cat/
ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_
cultura/clubs_lectura/llegir_teatre
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Activitats del curs
2018/19 a la Biblioteca
Vall d’Alfatà, per a
tots els públics

EXPERIMENTA

(a partir de 6 anys).
Mireia Còrdoba
Aquest curs descobrirem els il·lustradors:
• 15/10/18 Quentin Blake: Perdre la por de dibuixar
• 3/11/18 Cesc: Simplificar per
aconseguir més.
• 17/12/18 Joma: Els herois i els
mites

EXPERIMENTA AMB LA
HISTÒRIA. COM UNA
ARQUEÒLEG

(8 anys).
Arqueonet
Descobrim què fan els arqueòlegs,
els grans descobriments i les
grans civilitzacions...
• 6/10/18 A la recerca del passat,
ens convertim en arqueòlegs
• 3/11/18 La prehistòria: pintura
rupestre
• 15/12/18 La primera escriptura
de la història

Biblioteca
A la manera d’un club de lectura, despertarem el plaer per
llegir i per explicar històries
Petits: a partir de 5 anys
• 22/11/18 Què amaguen els
llibres?
• 19/11/18 Imaginem personatges i llocs
• 10/12/18 Construïm històries
Mitjans: A partir de 8 anys, en
funció de cada nen/a
• 8/11/18 Què amaguen els
llibres?
• 5/11/18 Imaginem personatges i llocs
• 3/12/18 Construïm històries

Activitats infantils /.
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Espai de descoberta i experimentació científica, tècnica, artística,
literària... que combina l’aprenentatge a partir de la manipulació,
l’observació i la interacció amb
l’entorn.
S’adreça principalment a nens i
nenes a partir de 8 anys i fins a 14.
Els més joves poden participar a
Experimenta en Família.
Hi ha sessions Experimenta que
estan pensades a manera d’extraescolar, és a dir per inscriure-s’hi un curs sencer, d’octubre a
maig: Literatura, història i art. La

EXPERIMENTA AMB
L’ART. COM UN ARTISTA

EXPERIMENTA AMB
LA LECTURA. COM
UNS ESCRIPTORS
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Aquestes són
les activitats
que podeu fer
de manera
regular a la
Biblioteca al
llarg del curs.
Inscriviu-vos!

ciència/tecnologia i la natura, de
moment seran sessions esporàdiques i caldrà inscriure-s’hi en
funció de la programació mensual.
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CLUB DE LECTURA
PER A ADULTS

Mercè Pujades Cid
• 27/09/18, lectura de Joc
Brut, de Manuel de Pedrolo
• 25/10/18, lectura de Sortir
a robar cavalls
• 29/11/18, lectura:
• 20/12/18, lectura:

Vine a provar-ho!
Vine a la Biblioteca

SANTA SUSANNA | REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Activitats del curs Setembre-desembre 2018 Adults

CLUB DE LECTURA
FÀCIL

Judith Navarro
• 20/9/18, lectura: Mecanoscrit del segon origen,
de Manuel de Pedrolo
• 11 i 25/10/18, lectura: Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo. A més, es projectarà la
pel·lícula
• 8 i 22/11/18, lectura: El
petit Príncep, d’Antoine de
Saint-Exupéry
• 13/12/18, lectura: Cançó de
Nadal, de Charles Dickens

ENGLISH CONVERSATION GROUP
( a partir de 15 anys)
Lynne Darrington
• 4 i 25 /9/18
• 9 i 23/10/18
• 13 i 27/11/18
• 4 i 18/12/18
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Més informació i inscripcions
a la Biblioteca Vall d’Alfatà

./ Activitats adults

Activitats del Setembre-desembre 2018 Infantils

EXPERIMENTA!
Extraescolars a la Biblioteca
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Voluntaris per
ajudar a entendre
el que llegeixen
els nostres infants
Al nostre poble, les escoles Santa
Susanna i Montagut en van informar les famílies abans d’acabar el
curs i ja es compta amb els nens i
nenes que iniciaran el programa.
Una peça important del programa
és el voluntariat. Qualsevol persona amb ganes d’ajudar pot ser-ne,
no cal cap formació específica,
només cal saber llegir correctament en català. La tasca principal
del voluntari és acompanyar un
infant en la lectura, contribuir a
ajudar-lo a gaudir de llegir i, d’alguna manera, esdevenir un referent lector.
Disposes d’una hora a la setmana,
de dimarts a dijous a la tarda, de
17.30 a 18.30 h? Els interessats
poden anar a la Biblioteca a inscriure-s’hi. Càritas Santa Susanna
dona cobertura legal al voluntariat.
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La Biblioteca iniciarà aquest
octubre les sessions com a Punt
LECXIT. Es tracta d’un programa
impulsat per la Fundació Jaume
Bofill que persegueix incrementar
l’èxit educatiu dels infants mitjançant la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT
està a treballar de forma lúdica i
amena gràcies al voluntariat i a la
implicació de l’entorn dels nens
i nenes que participen en el programa. El projecte es va iniciar el
curs 2011-2012 i aquest any ja es
fa en més de 150 punts d’arreu de
Catalunya.
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Grups
Municipals:

AIS: Ara i Sempre (5 regidors)
JFSS: Junts Fem Santa Susanna (1 regidor)
CS: Ciutadans - Partido de la Ciudadania (2 regidors)
CIU: Convergència i Unió - PDECAT: Partit Demòcrata Europeu
Català ( 1 regidor)

ERC: E
 squerra Republicana de Catalunya- Santa Susanna
Endavant (1 regidora)

NA: No adscrit
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ACORDS
Aprovació del protocol intern de
comunicació de la metodologia
e-Set.
Modificació de la plantilla de
personal de l’Ajuntament de
Santa Susanna.
Declaració institucional de
l’equip de govern en suport als
membres investigats per la fiscalia per delictes d’odi.
Proposta d’aprovació dels
acords sol·licitats per la Fundació Privada Turística de Santa
Susanna per dissoldre’s.

AUTOR

VOTS:

AF: a favor / EC: en contra / AB: abstenció

29/05/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), PDeCat (1), C’s
(2), NA (1)
AB: ERC (1)

29/05/2019

AIS & JFSS /
Govern

AF: Unanimitat - AIS (5),
JFSS (1), Cs (2), PDeCat (1),
ERC (1), NA (1)

29/05/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), PDeCat
(1), ERC (1), NA (1)
EC: Cs (2)

29/05/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), NA (1)
AB: ERC (1)
EC: Cs (2), PDeCat (1)

Moció per a la garantia de la
seguretat i convivència ciutadanes enfront de l’ocupació il·legal
d’habitatges.

29/05/2018

Cs

AF: Cs (2)
AB: PDeCat (1), ERC (1)
EC: AIS (5), JFSS (1), NA (1)

Moció per al foment de la igualtat de gènere en el municipi.

29/05/2018

Cs

AF: Cs (2), PDeCat (1), ERC (1)
EC: AIS (5), JFSS (1), NA (1)

PDeCat &
ERC

AF: AIS (4), JFSS (1), PDeCat
(1), ERC (1), NA (1)
ABS: AIS (1)
EC: C’s (2)

PDeCat &
ERC

AF: AIS (4), JFSS (1), PDeCat
(1), ERC (1)
AB: AIS (1), NA (1)
EC: C’s (2)

Moció per l’alliberament dels
presos polítics, el retorn dels
exiliats i la denúncia de la deriva
antidemocràtica i autoritària de
l’Estat espanyol.
Moció de rebuig a les agressions
del passat dia 21 de maig a la
platja de Canet de Mar.
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DATA

29/05/2018

29/05/2018
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ACORDS

DATA

AUTOR

VOTS:

AF: a favor / EC: en contra / AB: abstenció

29/05/2018

ERC

AF: AIS (5), JFSS (1)
PDeCat (1), ERC (1), NA (1)
EC: Cs (2)

Adhesió de l’Ajuntament de
Santa Susanna a l’Associació
de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà

31/07/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), Cs (2),
PDeCat (1), ERC (1) NA (1)

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit num. 5/2018

31/07/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), NA (1)
AB: Cs (2), PDeCat (1), ERC (1)

Aprovació del Pla Econòmic-financer 2018 – 2019

31/07/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), NA (1)
EC: Cs (2), PDeCat (1), ERC (1)

Aprovació de l’OOFF núm. 19
dels preus públics

31/07/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5) , JFSS (1), Cs (2),
ERC (1), NA (1)
AB: PDeCat (1)

Modificació de la plantilla de
personal per a l’exercici de
2018

31/07/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), NA (1)
AB: Cs (2), PDeCat (1)
EC: ERC (1)

Aprovació de l’avantprojecte de
millora de la seguretat davant
el risc d’inundació de la riera de
Santa Susanna

31/07/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), NA (1)
AB: Cs (1)
EC: PDeCat (1), ERC (1)

Donar conformitat al text refós
de la modificació puntual del
pla parcial sector equipament
i accés turístic del Torrentó de
Can Gelat

31/07/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), NA (1)
AB: Cs (1)
EC: PDeCat (1), ERC (1)

Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOM en
l’illa d’equipaments públics del
sector de Can Martorell

31/07/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), NA (1)
AB: Cs (1)
EC: PDeCat (1), ERC (1)
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Moció per a la protecció del corall vermell al litoral català.
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Respostes, no
preguntes...
Veritats, no mentides
AIS és una plataforma independent que té com a
únic objectiu que Santa Susanna vagi millor, els
veïns visquin millor, els negocis funcionin millor i
els visitants en parlin millor. Aquesta és la nostra
única raó de ser. No estem sotmesos a cap obediència de partit. Dit d’una altra manera, podem
potenciar el nostre turisme, el nostre camp o el
nostre esport sense la por que no s’enfadi aquest
o aquell. Podem defensar la nostra identitat com
a poble i reivindicar la nostra identitat com a
país perquè cap cabdill té autoritat ni poder per
fer-nos canviar. Podem ser una referència de
tranquil·litat, de bona platja o de bons esports
d’aventura perquè no hem de demanar permís
a ningú. I podem penjar i despenjar els símbols
i les banderes que en consciència creguem les
apropiades perquè cap sectari d’aquí o d’allà no
ens ordenarà res. No tenim el cul llogat, i no tots
els que estan asseguts al Consistori poden dir el
mateix. Sempre ens hem preguntat: la gent de
Santa Susanna què vol, preguntes o respostes?
Vol queixes o vol solucions? Vol veritats o vol
mitges veritats que són mentides? El poble vol
que es gestionin els problemes o només vol gent
que critica com gestionen els altres? Nosaltres
ho tenim clar. Santa Susanna es mereix gent que
doni respostes als problemes; que busqui i trobi
solucions a les dificultats i als reptes de futur; un
equip que no enganyi, que no amagui res, que
digui les coses pel seu nom i vagi de cara. Per
això som aquí. No som persones que haguem
de fer mèrits perquè els que manen al partit ens
donin qui sap què (nosaltres, no formem part de
cap partit), ni hem de ser els més mentiders per
fer veure que treballem, ni els més mal educats
per marcar perfil. No som dels que llueixen tot
el dia l’estelada enganxada al cor i només de
tant en tant recorden que uns pocs veïns els van
triar perquè els representin; ni som dels que un
dia van guanyar unes eleccions a Santa Susanna –on AIS no es presentava– i tot el dia ho van
dient com si amb això tot quedés solucionat. La
nostra bandera la portem al cor i actuem en conseqüència i les nostres victòries electorals no les
pregonem, serveixen per treballar pel poble.
Estem contents quan veiem que una persona
troba feina, si el poble està més net, si les escoles i la biblioteca van bé, si som referència de
turisme familiar, de noves tecnologies... AIS serà
on Santa Susanna vulgui: en la solució de problemes sempre; en la punyalada per l’esquena, la
falsedat i la brutícia mai.

Trabajando unidos para
los ciudadanos
Des del GPM de Cs Santa Susanna volem agrair la
vostra assistència i les ganes de col·laboració que
vam percebre a la carpa informativa que vam muntar
el passat dia 1 de juliol. Seguim treballant per aconseguir que les peticions de la ciutadania siguin ateses.
Cal recordar que des de Cs Santa Susanna hem
demanat amb insistència que baixin els impostos
per tal de disminuir l’asfíxia fiscal que patim tots els
susannencs. Així mateix constatem que hem sigut la
veu de molts ciutadans del municipi i que cada cop
sou més els que confieu en nosaltres i ens transmeteu les vostres propostes per fer de la nostra vila un
municipi millor. Entre les quejas y consideraciones
recibidas, hemos recogido para trasladar al ente local
las siguientes:
• Mejoras de las urbanizaciones
• Recuperación del parking de la Rambla dels Països Catalans
• Solución a los desperfectos mobiliarios de la
Zona Hotelera
• Advertencias y soluciones respecto a los contenedores de residuos (con el fin de mejorar el
medio ambiente)
• Solicitud de la fibra óptica en todo el municipio
• Reparación del repetidor de tv que tantos problemas está ocasionando, desde hace años, a
nuestro municipio.
Desde nuestra formación política, hemos seguido
reclamando que se cumpla la ley de banderas en
nuestro Ayuntamiento, el cumplimiento de la última
resolución del TSJC, que establece que en los espacios públicos debe respetarse la neutralidad política.
El alcalde, como representante de Santa Susanna ,
debería garantizar la imparcialidad y objetividad de
dichos espacios públicos, pero tanto Joan Campolier
como el gobierno de AiS y Junts Fem Santa Susanna
siguen haciendo oídos sordos a nuestras peticiones,
que son la voz de muchos de nuestros vecinos. Para
Cs, en Santa Susanna es importante el respeto y la
neutralidad de todos los ciudadanos. En matèria
d’Educació, seguim defensant que els infants d’entre
0 a 3 anys gaudeixin d’una educació gratuïta . A més,
seguim defensant el trilingüisme als nostres centres
d’ensenyament públics . La pressió fiscal, la deixadesa del nostre municipi, la tensió social pel “procés”,
juntament amb l’encara existent manca de transparència i neutralitat per part de l’Ajuntament , ens
dona prou motius perquè des del GPM de Ciutadans
continuem treballant pel benestar de tots els nostres
veïns i veïnes. Volem continuar donant veu a les vostres necessitats i reclamacions, que podeu adreçar a
la següent bústia de correu electrònic:
santasusana@ciudadanos-cs.org
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Un POUM per al poble
però sense el poble

Sovint sentim : “La corrupció em fa fàstic!” La corrupció és l’acció de viciar, pervertir, desviar (algú o
alguna cosa) de la rectitud legal i moral, del deure.
Una part de les conductes corruptes són il·lícites i
delinqüencials, pràctiques associades a la legalitat
però de moralitat qüestionable; d’altres, van més enllà i es converteixen en delictes. Es parla de corrupció
estructural quan es produeix l’apropiació indeguda
dels recursos de la ciutadania, l’abús de poder en
benefici del guany privat, fet que amenaça l’interès
públic. El combat contra la corrupció no s’ha de veure reduït a un enfoc normatiu i legalista, sinó que cal
entendre que és una forma específica d’abús social.
En circumstàncies concretes es produeix una banalització de la corrupció. Alguns tenen la temptació de
recórrer a l’intercanvi d’influències, però fàcilment
passen a oferir una propina extraordinària o a prometre favors futurs a canvi de favors actuals. Petits
actes que justifiquen apel·lant a la generalització del
comportament (“A qui li importarà si tothom ho fa”).
Són justificacions que oculten l’essència del fet que la
corrupció és una manera d’actuar, independentment
de la magnitud del benefici que suposi cada acció
corrupta. Així mateix, la corrupció generalitzada no
eximeix de responsabilitat en la mala praxi individual: no fa bo el que està mal fet. L’arrel del problema
recau en l’abús de poder, en la impunitat i en la falta
de participació ciutadana (que genera distanciament
entre la societat i els seus representants).
Voldria posar èmfasi en tots els actors socials que
propicien la impunitat, ja sigui perquè miren cap a un
altre costat mentre esperen que el temps o algú altre
actuï; o ja sigui perquè, en l’espera còmplice, també
en surten beneficiats.
Per tant, per combatre frontalment la corrupció cal
augmentar les dosis de cultura de la legalitat, de democràcia cívica política i econòmica i la rectitud moral. Què ens impulsa a dedicar part del nostre temps
a la política municipal? Bàsicament una voluntat de
servei, amb l’objectiu d’aconseguir l’equitat entre
ciutadans; però també la lluita contra el que considerem injustícia o perversió, la corrupció. Alguns que
es fan abanderats de la defensa de la corrupció són
el primers que amb les seves accions la permeten o
la faciliten, de manera que la seva passivitat corromp
el sistema. Altres, quan se’ls presenta l’oportunitat,
passen a formar part activa de la corrupció. Ambdues accions em generen repulsa! Com actuem i
com ho combatem? No podem caure en el mateixos
errors ni en els mateixos paranys i no ens hem de
deixar corrompre pel sistema, encara que això suposi
perdre alguna posició o recular, no podem lluitar
contra la corrupció amb més corrupció. Alhora hem
de denunciar-la i comunicar-la, cal ser transparents.
En definitiva, hem de ser honestos i coherents i tenir empatia. Aquests es el nostre
compromís! Feu-nos confiança!

Estimades veïnes i veïns, serem breus i ens centrarem en un punt important per a l’esdevenidor
del nostre poble: el POUM. Com ja sabreu, vàrem
impulsar una comissió de seguiment del POUM
per poder preparar la jornada de participació
ciutadana dirigida, que es va celebrar comandada per l’equip redactor. Pensem que es va dur a
terme tan sols per complir amb allò que diu la llei
i no pas per escoltar la ciutadania i incorporar al
pla les seves propostes. La comissió de seguiment va ser un èxit de participació i en va sortir
un document amb diverses esmenes, dubtes
i propostes per incorporar al POUM. Van ser
degudament presentades i introduïdes al registre
del nostre ajuntament dins el termini establert.
En el passat ple, a l’ordre del dia hi constava la
votació sobre l’avanç del pla però, per sorpresa dels regidors, en el moment en què s’havia
de debatre i votar la possible del document el
senyor alcalde el va retirar de sobre la taula dient
que ens donéssim per assabentats que l’aprovaria per decret d’alcaldia. On és la resposta al
document que vàrem generar des de la comissió de seguiment? No hem obtingut resposta
ni de l’equip de govern ni de l’equip redactor
del POUM. Per això veiem clar que el procés de
participació ciutadana que es va endegar tan sols
era una capa de vernís perquè la llei hi obliga. La
resposta de l’alcalde en el darrer ple va ser que
s’aprovava l’alternativa 1 de l’avanç pla sense
modificacions i que ja s’hi inclouria alguna idea
fruit de la participació. Molt bé senyor alcalde,
però quina exactament? Per què no han respost
al document generat per la feina de moltes veïnes i veïns que han volgut pensar i somniar quin
poble volien en el futur? Per què no s’aprofundeix en el procés de participació ciutadana i s’hi
treballa amb més cura tal com es demana també
al document que vàrem presentar? Per què no
interessa a l’equip de govern allò que les nostres
veïnes i veïns proposen per al futur del nostre
poble? Quina pressa tenen per tancar tan ràpidament el procés d’avanç pla, que és l’únic moment
en què la ciutadania pot presentar-hi esmenes?
(A partir d’aquest tancament tan sols podran
presentar esmenes, a títol personal, els afectats
del POUM). Quins interessos ocults hi ha en les
presses per accelerar tot el procés del POUM o a
redactar-lo tan ràpidament?
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Allunyar-se de la
corrupció
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07. / AJUNTAMENT

Composició de
l’Ajuntament
JOAN
CAMPOLIER
MONTSANT
(AIS)
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Alcalde de Santa Susanna
Regidor d’Hisenda i Tresoreria, i Urbanisme
campoliermj@diba.cat

JOSEP
LLUÍS
MULERO
PLATA
(AIS)
3r tinent d’alcalde
Regidor de Seguretat Ciutadana
muleropj@diba.cat

CARINE
BOUILLON
(No adscrita)

Regidora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana
bouillonbc@diba.cat

JORDI
CUSACHS
OMELLA
(PDECAT)
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Portaveu
cusachsoj@diba.cat

JOAN SOLÀ
I VILA (AIS)

1r tinent d’alcalde
Regidor d’Obres i Serveis, Esports i Medi Ambient
solavj@diba.cat

SÍLVIA
VIVES
MORELL
(AIS)
Regidora de Promoció Econòmica, Turisme, Fires i Festes
vivesms@diba.cat

MARC EL
KHALEDI
SÁNCHEZ
(Cs)
Portaveu
santasusana@ciudadanos-cs.org

MERITXELL
ROMERO
PINET
(ERC-SSEAM)
Portaveu
romeropmr@diba.cat

CARLES
CAÑO
VILA
(JFSS)
2n tinent d’alcalde
Regidor de la Brigada Municipal i
Medi Ambient
canovc@diba.cat

JOSEP M.
CARNICERO
MARTÍN
(AIS)
Regidor de Benestar Social, Ensenyament, Salut i Gent Gran
carniceromj@diba.cat

RAQUEL
QUILES
PUERTO
(Cs)
Regidora
santasusana@ciudadanos-cs.org

ENTITATS / .08

Aeig Montagut

Sempre a
punt!

Per als infants i joves, les dates
d’inscripcions són les següents:

DISSABTE 1 DE
SETEMBRE
De 12 h a 13.30 h
De 18 h a 19.30 h

DISSABTE 8 DE
SETEMBRE
18 h a 19.30 h

DIUMENGE 9 DE
SETEMBRE
De 12 h a 13.30 h

Ens trobareu al pis de sota del
Local Social. Si teniu qualsevol
dubte, ens podeu contactar per
mitjà de Facebook, Instagram o al
correu aeigmontagut@gmail.com.
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L’estiu s’acaba i arrenca un nou
curs. Hem estat a Llagostera, a
Castellar de Riu, a Santiago de
Compostel·la i fins i tot a Suïssa, al
camp escolta internacional!.
Ara toca engegar motors i preparar-ho tot per començar amb
forces a principis d’octubre.
De fet, aprofitem per anunciar-vos
la festa del Pas, que celebrarem el
7 d’octubre, a la qual us convidem.
Abans, però, ens cal el més important: els infants i joves d’entre 6 i
19 anys. També busquem caps que
vulguin acompanyar-los durant
l’any en tota mena d’aventures. Si
tens més de 19 anys, tu també ho
pots fer. Posa’t en contacte amb
nosaltres!
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09. / AGENDA

Setembre
DIVENDRES 7 I
DISSABTE 8

DIMARTS 11 DE
SETEMBRE
12 h. A la plaça
de la Independència. Ofrena
floral, lectura
del manifest i
cant dels Segadors.

II Edició de Festival Micròmetre. A la Masia de Can Ratés.
Vegeu programes parcials.
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19 h. A la plaça
Catalunya.
Cantada d’havaneres amb el grup
Cabotatge.

DISSABTE 15 DE
SETEMBRE

09.30 h. Passeig Marítim.
Aquatló infantil de Santa
Susanna.

DEL 9 AL 16 DE
SETEMBRE

Festival Internacional de Cultura
Espiritual, OPEN HEART. A Can
Ratés. Vegeu programes parcials.

21 h. A la plaça Catalunya. Audició
de sardanes a càrrec de la Cobla
Principal de Cassà. Seguidament,
tradicional pa amb tomàquet i
pernil.

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE

DISSABTE 22 DE
SETEMBRE

18 h. Audició de sardanes amb la
cobla Palafolls. A la plaça Catalunya.

18 h. El Festivalet de Santa
Susanna presenta: l’Orquestra de Cambra de l’Empordà,
amb un magnífic concert de
música clàssica per a tots els
públics, que porta per nom
Viatge amb les cordes. A l’església parroquial. Entrada 3 €.

DIUMENGE 23 DE
SETEMBRE
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18 h. Audició de sardanes amb
la cobla Cervianenca. Al Pavelló
d’Esports.

19 h. El Festivalet de Santa Susanna presenta: al grup vocal les
Fourchettes, amb el seu espectacle A Capella!. Actuació apta per
a tots els públics. Al Local Social.
Entrada 3 €.

AGENDA / .09

DIUMENGE 30 DE
SETEMBRE

DISSABTE 29 DE
SETEMBRE

19 h. El Festivalet de Santa
Susanna presenta: el clown Morc
Fants, que ens porta l’espectacle
Vist-i-plou. actuació apta per a
tots els públics. Al Local Social.
Entrada 3 €.

Passeig marítim. Triatló Sprint
de Santa Susanna. Vegeu
programes parcials.

A partir de les 22 h, Obertura de
portes del Revetlla Tocs, concerts
a càrrec del Senyor Peix i Hotel
Cochambre. A la Masia de Can
Ratés.
Ho organitza: Tocs de Santa
Susanna. Hi col·labora:
Ajuntament de Santa Susanna.

DISSABTE 6
D’OCTUBRE

19 h. El Festivalet de Santa Susanna presenta: el grup de circ Mumusic Circus ens presenta l’espectacle familiar Petits Prínceps.
Al Local Social. Entrada 3€.

DIUMENGE 14
D’OCTUBRE

18 h. Audició de sardanes amb
la cobla Principal de Banyoles. Al
Pavelló d’Esports.

DISSABTE 27
D’OCTUBRE

10 h. Als terrenys de Can
Rabassa, XX Cros de Santa
Susanna.
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Octubre

DIMECRES 31

19 h. A la plaça Catalunya,
espectacle infantil amb motiu
de la festa de Halloween.

DIUMENGE 28
D’OCTUBRE

18 h. Audició de sardanes amb la
cobla Vila de la Jonquera. Al Pavelló d’Esports.
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AGENDA / .09

Novembre
DIJOUS 1

18 h. A la plaça del Pavelló,
espectacle familiar amb motiu
de la Castanyada.

DIUMENGE 11 DE
NOVEMBRE

De 9 a 15 h. Festa del Bolet, al
parc del Colomer. Sortida a caçar
bolets, exposició de bolets, fira artesana i bolets, entrega premis del
concurs de dibuix, bar, IV jornada
gastronòmica del bolet...
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18 h. Audició de sardanes amb
la cobla Ciutat de Granollers. Al
Pavelló d’Esports.

19 h. Audició de sardanes amb
la cobla Premià. Al Pavelló
Municipal. Tot seguit, Castanyada Popular.

DIUMENGE 25 DE
NOVEMBRE
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18 h. Audició de sardanes amb
la cobla Palafolls. Al Pavelló
d’Esports.

Graella programació ràdio Santa Susanna
RÀDIO SANTA SUSANNA QUEDA FORA DE SERVEI TEMPORALMENT
A causa d’importants problemes tècnics, Ràdio Santa Susanna romandrà fora de servei
fins a nou avís.
Estem treballant per solucionar la situació al més aviat possible i us informarem quan
així sigui. Gràcies per la comprensió i disculpeu les molèsties.

DILLUNS

DIMECRES

DISSABTE

DIUMENGE

10 a 12h TEMPS DE RECORD
Mercè Gurnés
12 a 14h PENTAGRAMA
SALSERO Carlos Humberto

10:30 a 14h APA SOM-HI!!!! Programa de sardanes Ma Teresa
Montals

17 a 19h PUNT DE TROBADA
Josep Creus
22 a 24h LES NITS DE TEMPS
DE ROCK David Camps

08 a 10h TOT COBLA Sardanes
per escoltar Ma Teresa Montals

18 a 20h TEMPS DE ROCK
Jesús Valcarcel

DIJOUS

10 a 13h DONA-LI AL PLAY Ruth
Artime

08 a 10:30h BON DIUMENGE
Música sol·licitada de tots els
temps Mercè Gurnés

91,7 FM

Telèfons d’interès
Ajuntament		937678441
Alcaldia		937678441
Promoció Econòmica i Turisme		 937679250
Serveis Socials		 937678441
Serveis Tècnics i Medi Ambient		 937677175
Festes i Esports		 937678361
Oficina Turisme		 937679008
Policia Local (fix)		 937677168
Policia Local (patrulla)		 680661661
Dispensari mèdic		 937678139
Biblioteca Vall d’Alfatà 		 937679502
La Barraka (espai jove) 		 937677704
ORGT		934729232
Llar d’Infants		 937679095
Escola Santa Susanna 		 937678103
Escola Montagut		 937679523
Casal Gent Gran		 937678059
Local Social		 937678538
Estació Renfe		 937677049
Parada taxi		 937678571
Parròquia		937678204
Ràdio Santa Susanna		 937678819
Jutjat de Pau		 937678441

AJUNTAMENT HORARI
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de
09 a 14h

JUTJAT DE PAU:

De dilluns a dimecres de
09 a 14h

SANTA SUSANNA
UN SOL POBLE

