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ESO:
batalla guanyada
Ras i curt: els nois i les noies de
Santa Susanna ja no caldrà que
marxin del poble per estudiar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Ho hem aconseguit. Entre tots ho
hem fet possible. Tindrem un institut on es farà l’ESO. I si no hi ha més
problemes dels previstos serà una
realitat per al curs 2019/20.

altres projectes que hem d’aconseguir junts: per exemple, que aquí
també s’hi pugui fer batxillerat.
Santa Susanna té dret –perquè
tots ho volem– a tenir els serveis
d’una ciutat però la tranquil·litat i
la comoditat d’un poble. Aquesta és la nostra batalla. I crec que
junts l’estem guanyant.
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Ho he dit i ho he repetit, per a mi
l’educació és bàsica. Vaig batallar per la Llar d’Infants, per tenir
l’Escola Santa Susanna, després
per la Montagut, per la biblioteca...
i mai no he parat de reclamar un
institut. I encara ens queden molts
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No cal ser alcalde per alegrar-se
d’una notícia que va bé a Santa
Susanna; que beneficia la seva
gent; que dona més tranquil·litat
i comoditat als pares que tenen
fills en edat escolar. Senzillament,
cal viure al poble i estimar-se’l.
Evidentment, als pares que ja
veien que els seus fills haurien de
marxar a Malgrat o Pineda a estudiar els traurà un pes de sobre no
haver-los de traslladar.
Però per a un alcalde que ha estat
anys i anys batallant perquè la
mida del poble no sigui un impediment per disposar dels millors
equipaments, que truca a les portes que calguin per fer veure que
el fet que Santa Susanna només
tingui tres mil habitants no pot ser
un obstacle perquè tingui les comoditats d’una ciutat que disposa
de tots els serveis, aquesta bona
nova és una petita satisfacció
personal.
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L’ESO es farà a
Santa Susanna
Ja no caldrà
marxar del poble
per continuar
estudiant
El curs 2019/20 els alumnes de les
escoles Montagut i Santa Susanna
que acabin 6è ja podran cursar
l’ESO al poble, sense necessitat
que es desplacin a Malgrat de Mar,
Pineda de Mar o Calella. L’Ajuntament i la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat han
signat un conveni de col·laboració,
segons el qual el municipi aporta
els terrenys i l’edifici, i el Departament aporta el professorat de
l’Escola-Institut del poble.

2

D’aquesta manera es tanquen
més de deu anys de contactes i
negociacions de l’alcalde, Joan
Campolier, amb els diferents responsables de la Conselleria d’Ensenyament per aconseguir que els
nois i noies de Santa Susanna no
hagin de marxar del poble per fer
l’ESO. Cada any, una seixantena de
nois i noies han de desplaçar-se a

Malgrat de Mar, Pineda de Mar o
Calella per continuar amb els seus
estudis. Aquest fet genera a les
famílies unes despeses importants
en forma de recursos econòmics i
temps, i als nois i noies l’inconvenient d’haver de canviar de poble
per seguir estudiant.
L’Escola-Institut estarà ubicat darrere de l’Escola Montagut i ocuparà una superfície de
1.000m2. Serà un edifici de planta
baixa i un pis (amb ascensor) que
acollirà l’ESO. L’Ajuntament disposa d’una reserva econòmica per
realitzar el projecte. L’alcalde, Joan
Campolier, ha mantingut reunions
amb les direccions de les dues escoles del poble i amb els pares per
explicar-los el nou projecte, que,
si no hi ha cap inconvenient aliè
a l’Ajuntament, serà realitat per al
proper curs escolar.
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Dos acords
municipals clau
El Ple Extraordinari de l’Ajuntament del 27 de novembre va prendre dues
decisions clau per aconseguir que el poble disposi d’unes instal·lacions per
estudiar Secundària. El primer que va aprovar és l’avantprojecte d’edifici docent
industrialitzat modular, per un import màxim d’1.953.350,01 euros, IVA exclòs.
I el segon acord adoptat va ser el procediment de contractació, per un valor a
aprovar.
Hi van votar a favor els membres del grup que dona suport al govern municipal.
La resta de grups es van abstenir.
3
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El 98% dels susannencs
paguen menys IBI ara
que el 2014
Proposta de tipus pel 2019
ús

quotes 2018

quotes 2019

variació quotes (%)

rebuts
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V - Residencial

1.514.152,47

1.476.297,93

-2,50

1.913

R- Religiós

889,06

877,63

-1,29

2

O - Oficina

1.709,89

1.663,44

-2,72

3

M - Solars i altres

251.759,59

249.550,72

-0,88

473

K - Esportiu (TD)

35.264,70

39.370,27

11,64

1

K - Esportiu (TG)

52.926,95

52.288,74

-1,21

18

I- Industrial (TD)

26.378,54

28,341,90

7,44

3

I- Industrial (TG)

22.855,30

21.988,65

-3,79

28

G - Hotels, restau... (TD)

2.351.175,37

2.490.092,51

5,91

22

G - Hotels, restau... (TG)

230.820,60

223.958,58

-2,97

202

17.830,57

16.801,02

-5,77

1

208.029,87

222.595,71

7,00

7
67

E - Ensenyament/Cult.
C - Comercial (TD)
C- Comercial (TG)

61.520,60

59.610,73

-3,1

A - Aparcaments (TD)

23.938,33

25.276,94

5,59

57

A - Aparcaments (TG)

6.670,39

15.879,42

-4,74

521

4.815.922,23

4.924.594,18

2,26

3.318

Totals

Amb aquesta proposta hi ha 3.228 rebuts (el 97,29% del total) que de mitjana redueixen la seva quota un 1,08%. Però
si es té en compte la inflació prevista, la reducció real seria d’un 3%. La resta de rebuts (el 2,71%) tenen una mitjana
d’increment del 5,9%. Si es té en compte la inflació prevista, l’augment real seria del 3,9%.

Evolució quotes reals (amb IPC) 2011/2019
170,00
160,00

157,41
151,47

150,00
137,71

140,00

145,53
137,47

135,27

130,00

131,01

125,30

135,23

128,69

135,18

123,53

120,00

Baixen

115,63
110,00

Pujen

105,96
100,00

100,00
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2011
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total
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Els fets demostren que els dos
objectius assenyalats s’han assolit
plenament. Els ingressos de l’IBI
s’han mantingut i, fins i tot, han
anat una mica a l’alça. Això ha
possibilitat fer uns pressupostos
equilibrats i suficients per finançar els serveis i les inversions. Al
mateix temps, però, s’ha aconseguit que aproximadament el 98%
dels contribuents (veïns i veïnes de
Santa Susanna) de mitjana hagin
vist reduïda la seva quota de l’IBI
fins al punt que la quota a pagar el
2019 se situarà per sota de la pagada l’any 2014. I en aquest punt
és important tenir en compte els
increments que ha tingut l’IPC en
aquest període.
És a dir, per a la immensa majoria
dels susannecs i susannenques el
rebut de l’IBI del 2019 serà inferior,
en termes reals, al rebut que van
pagar el 2014, segons es desprèn de
l’Informe sobre tributació de l’IBI
urbà l’any 2019 elaborat pel tresorer
municipal, Josep Canal i Codina.
Aquesta realitat s’aconsegueix,
únicament i exclusiva, fent ús de

les eines de què disposa l’Ajuntament per fer política redistributiva. És a dir, utilitzant la mateixa
normativa que la llei de l’IBI permet per aplicar tipus impositius
diferents. Uns de més elevats als
immobles de més valor cadastral
dedicats a activitats econòmiques
i uns altres de més baixos a tota
la resta d’immobles del municipi,
sempre amb l’objectiu de l’equilibri i la justícia social.
Cal recordar, finalment, com
aquesta font d’ingressos permet
disposar de recursos per treballar
pel poble, sense escanyar els emprenedors d’activitat econòmica,
ni asfixiar el gruix de contribuents
(el 98% del total), que de mitjana
cada any han pagat menys.
Com a conseqüència d’aquest
procés, el rebut mitjà de l’IBI dels
habitatges de Santa Susanna se
situa en la banda mitjana dels
municipis que tenen una tipologia
d’habitatges semblant a la nostra.
Al mateix temps que s’ha abaixat
la quota de l’IBI a gairebé tothom,
s’han garantit els ingressos pressupostaris i, en conseqüència, s’ha
assegurat també la prestació dels
serveis municipals i les millores
que necessita el municipi. Però,
sobretot, s’ha tingut una especial
cura a atendre les necessitats de
les persones que, a causa de la
seva precària situació econòmica,
han tingut –i tenen- especials dificultats per pagar el rebut de l’IBI.
Durant els dos últims anys s’ha
habilitat una partida pressupostària per subvencionar gran part
del rebut de les famílies monoparentals i col·lectius de persones

més desafavorides amb uns
ingressos inferiors als 18.000
€, xifra que, com tothom sap,
és molt superior a la del Salari
Mínim Interprofessional.
Les diverses convocatòries de
concessió de subvencions a
l’IBI han posat de manifest el
baix nombre de sol·licituds de
subvenció (el 2018 hi ha hagut
16 sol·licituds, de les quals se
n’han concedit 14, per complir
les condicions), cosa que també indica que la pressió fiscal
de l’IBI a Santa Susanna és
moderada i no crea especials
problemes als contribuents.
La situació actual de dualitat de tipus impositius pot
continuar legalment del 2020
en endavant, sempre que el
Ple municipal així ho aprovi,
per la qual cosa les quotes
de la immensa majoria dels
contribuents de Santa Susanna poden continuar baixant
i situar-se, si així es vol, per
sota les que hi havia abans de
la revisió cadastral efectuada
el 2011. I tot plegat, mantenint
o incrementant els ingressos absoluts de l’IBI, que són
imprescindibles per garantir
la solvència econòmica de
l’Ajuntament.
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L’Impost de Béns Immobles (IBI)
és de llarg l’impost municipal més
important de l’Ajuntament. En
el present mandat (2015/2019),
l’equip de govern es va marcar dos
objectius bàsics:
1. Garantir que el pressupost
municipal tingués els recursos
suficients per atendre satisfactòriament els serveis que
presta la corporació i poder
fer les inversions que el poble
necessita.
2. R
 eduir la pressió fiscal de
l’IBI a la immensa majoria de
contribuents.

5
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En marxa el nou
servei de transport
urbà amb recollida
porta a porta

L’Ajuntament va engegar el 3 d’octubre el nou servei de transport
urbà amb recollida porta a porta,
el que es coneix com a Transport
a Demanda (TAD). El servei es fa a
través de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU)
i va destinat a totes les persones
que viuen a Santa Susanna: els
habitants de les urbanitzacions
(inclosa Ciutat Jardí), els del nucli
urbà, el pla, la zona hotelera i els
habitatges disseminats.
Qualsevol ciutadà pot sol·licitar el
servei de transport dins del municipi. Per fer-ho, solament s’ha de
trucar al telèfon gratuït 900 696
566, que atén de dilluns a divendres (excepte festius), des de les 8
del matí fins a les 8 del vespre, per
concertar el desplaçament. La trucada ha de ser feta com a mínim
24 hores abans del servei.

6

El servei de transport pot ser des
del lloc on es visqui fins a un dels

sis punts de destinació preestablerts:
•
Zona centre: Ajuntament,
parada de bus interurbà, dispensari, centre cívic...
• Estació de tren
• CEIP Montagut
• CEIP Santa Susanna
• Zona comercial La Riera
• Zona comercial La Bòbila
Des de qualsevol dels punts anteriors fins a casa l’usuari, o entre
els punts de parada. Exemple: de
la zona centre fins a l’estació.
L’horari de prestació del servei
comença a les 7 del matí i es tanca
a les 8 del vespre, cada dia de la
setmana, de dilluns a diumenge.
Per concertar un servei durant el
cap de setmana, cal fer-ho, per
tant, com a molt tard, el divendres
anterior.
Els encarregats de realitzar-lo
són tres taxistes del poble. Val a
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dir que per concertar un servei de
Transport a Demanda no es pot
trucar directament al telèfon del
taxi de Santa Susanna.
El cost del servei per a l’usuari
és de 2 euros el viatge. Les persones majors de 65 anys o amb
mobilitat reduïda tenen dret a
quatre serveis gratuïts al dia. Cal
acreditar al taxista que s’està en
disposició de la targeta expedida
pels serveis socials (la mateixa que
tenen ara per utilitzar el transport
de minibús de manera gratuïta).

d’anar al dispensari és un viatge. I
anar de la parada de la zona centre
fins a la parcel·la 165, suposa un
altre viatge. En total, són dos
serveis.
Els viatges poden ser compartits.
Es pot anul·lar el servei amb un
mínim d’antelació de dues hores.
Cal ser puntual en l’hora de recollida. El taxista no s’espera més
d’uns minuts.

Es considera un viatge el trajecte
entre dos punts. Per exemple, anar
de la parcel·la 165 de Can Torrent a
la parada de la zona centre per tal
7
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La Fira de Nadal ens
entendreix
El Nadal és una època on els
sentiments afloren com els
records. El Nadal és un moment vivencial que alguns
associen amb l’espiritualitat
i altres amb la tradició. Però
el que sí que és per a tothom
és un espai de trobada, que
cadascú pot viure com vulgui.
A Santa Susanna és tradició la
Fira de Nadal, que torna sempre fidel a la seva cita anual.
Les parades d’objectes típics
d’aquestes festes nadalenques
i els dolços no hi han faltat.
Tampoc les atraccions per als
més petits.

I quan la temperatura ja comença
a caure, en aquell punt en què no
és ni de dia ni de nit, la botifarrada
popular ha estat –un any més– el
punt de trobada obligat.
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El Pessebre Vivent ens
retorna la innocència
SANTA SUSANNA | REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

El 30 de desembre va ser un goig
gaudir del Pessebre Vivent que
l’Esbart Dansaire va fer a la Masia
de Can Ratés. Des d’aquell primer
pessebre creat per l’Esbart l’any
1999 fins avui ha passat molt de
temps. Des d’aleshores el Pessebre Vivent ha anat creixent, tant
en nombre de participants com de
figurants, i també en infraestructures. Aquest any han vingut més
de 1.200 visitants, amb 160 figurants i amb una cinquantena de
col·laboradors.
Durant aquests 19 anys, hi ha
hagut algun ensurt. Per exemple,
quan un llamp que va caure a Can
Ratés va provocar un incendi que
va malmetre gran part del material. Això no va aturar l’Esbart, que
amb el treball de molta gent de
l’entitat, col·laboradors i donacions
anònimes va poder fer la representació que tocava.

9

Està clar que el Pessebre Vivent
és un esdeveniment que fa poble,
que uneix i que remou els millors
valors que tots tenim dins.
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Microespectacles
de teatre i dansa
de primer nivell
al Festival
Micròmetre
La segona edició del Festival
Micròmetre va esdevenir un
èxit absolut, tant de públic
com d’espectacles. La màgia
dels espais de la masia de Can
Ratés va ser el complement
ideal per a un certamen que té
vocació de continuïtat, d’expansió i de convertir-se en
una referència a Catalunya.

10

El Festival va incloure microespectacles de teatre, de dansa
i amb 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.
La inauguració la va protagonitzar la Cia Dell’Anima,
amb Camellia, un espectacle
basat en Viatges i Flors, de
Mercè Rodoreda. El primer
dia es va poder veure Assassins low cost, de Ramon Par-

dina, guionista de programes de
TV3 com Polònia o El Foraster;
Espècies desprotegides, dirigida
per Víctor Álvaro, director de
l’Almeria Teatre i de la Cia. Gataro, que enguany compleix vint
anys de trajectòria; El Primero,
de la Cia. Ensemble; Moleskine,
amb text de Jordi Cervera i interpretat per Violant Llopis; Cita
amb teràpia, una versió abreujada de la famosa comèdia Toc
Toc; Casualitats, d’Elena Serra,
guanyadora d’un Premi Gaudí i ajudant de producció de la

sèrie Com si fos ahir, de TV3; i,
Impro Show, de Planeta Impro,
companyia amb un bagatge
de més de 5.000 funcions que
han vist més de dos milions
d’espectadors.
El segon dia es va estrenar el
Micròmetre Familiar, amb tres
espectacles: No clinc clinc, de la
companyia Jordi Bertran, amb
més de quaranta anys de carrera
i premis estatals i internacionals;
i Microescape Kids-Escola de
Màgia 1 i 2.
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tigues i Microteatre Barcelona; i
un video mapping projectat sobre
la façana de Can Ratés.
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Al vespre es va poder gaudir de
Pesadilla en Micròmetre, dirigida
per Denise Castro, que ha estrenat
llargmetratges als festivals de Sitges i Màlaga; l’estrena de Por culpa
del amor, de Julián Salguero i Jorge Toledo, un micromusical que
ja s’ha representat a la Península,
Miami o Mèxic; Café Hippodrome,
estrenat al Festival Píndoles 2017 i
interpretat per una companyia que
forma part del Laboratori Peripècies de la Sala Beckett; Bennu,
d’Anna Sanahuja; Happy birthday Jaime Love, una de les obres
guanyadores del Festival Píndoles
2017 i Premi del Públic del Festival
Butxaca de Ciutadella; El Manicomio, un microescape de Testistos-

Van ser, en total, gairebé una
vintena d’espectacles en dos dies.
El Festival Micròmetre està organitzat per l’Ajuntament de Santa
Susanna i per LaGuàrdia Produccions; està dirigit per Joan Gallart i
produït per Anna Estol.

11
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El Festivalet
de Tardor
s’incorpora a
l’oferta cultural

12

Els dissabtes 15, 22 i 29 de setembre i 6 d’octubre es va fer per
primera vegada el Festivalet en
format tardor. L’objectiu que impulsa aquesta iniciativa és ampliar l’oferta cultural de qualitat del
poble amb diverses disciplines
escèniques de petit format adreçades a un públic familiar.
En aquesta primera edició els espectacles que es van oferir van ser:
• 15 setembre: “Serenata musical
a Santa Susanna”, a càrrec de
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. L’audició es va celebrar a
l’església parroquial.
• 22 setembre: “A capella!”, a
càrrec de Les Fourchettes, un
quartet vocal de Barcelona format per quatre cantants pro-

cedents d’estils ben diferents:
el clàssic, el musical, el jazz i el
gospel. L’espectacle es va fer al
local social.
•2
 9 setembre: “Vist-i-plou”, a
càrrec de Morc Fants, un pallasso format al Col·legi de Teatre
de Barcelona i a l’École Internacionale de Théâtre Jacques
Lecoq de París. Va actuar al local
social.
•6
 octubre: “Petits Prínceps”, un
espectacle a cavall entre el concert musical i l’espectacle escènic amb el circ com a llenguatge
bàsic. A càrrec de Mumusic
Circus es va fer al local social.
Després de l’èxit del Festivalet de
Tardor, ja s’està treballant en el
Festivalet de Primavera del 2019.

Junts amb
La Marató de TV3
Santa Susanna va col·laborar un
any més amb La Marató de TV3.
En aquesta darrera edició el motiu
era recaptar fons per ajudar en la
investigació del càncer.
Fruit dels diferents esdeveniments i
actes organitzats, es va recaptar un
total de 2.479,71 euros.
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treball desinteressat: Ssom Orígens Memòria; Asac Cultura Santa
Susanna; AMPA Escola Montagut: AMPA Escola Santa Susanna;
Amics de la Sardana; Llar d’Infants;
Grup Ballem; Gegants Santa Susanna i Teatre Itinerant La Tartana.

És d’agrair la participació de totes
les persones que a títol individual
van voler col·laborar amb un projecte altruista. També estem agraïts
a les entitats que van oferir el seu
SANTA SUSANNA | REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Tess Pérez captiva
amb l’exposició
“De l’emoció al
pinzell”
L’artista Tess Pérez Soler va exposar durant el mes de desembre 22
peces de la seva obra a la galeria
de la Biblioteca Vall d’Alfatà de
Santa Susanna, que titula “De

l’emoció al pinzell”. L’artista barcelonina, amb fortes arrels al nostre
poble, té una dilatada trajectòria i
ha exposat, entre d’altres a Catalunya, Espanya, França i Bèlgica.

estimats pares Teresina i Josep
Maria, i als meus estimats fills,
Francesc i Jaume”.

Tess Pérez va agrair el suport a la
seva exposició, que va percebre per
la presència de molts veïns de Santa
Susanna i dels municipis veïns, i va
explicar que la mostra està dedicada, molt especialment, “als meus

La presentació va estar acompanyada d’un vídeo amb
imatges sobre diferents exposicions de l’artista i sobre el
procés de creació pictòrica de
les seves obres.

En l’acte, presidit per l’alcalde,
Joan Campolier, hi van assistir
un centenar de persones que
van omplir la sala. També hi
havia una nombrosa representació d’artistes del Reial
Cercle Artístic de Barcelona.

13

La presentació de l’exposició va
anar a càrrec d’Isabel Larruy, professora i crítica d’art. Larruy és la
responsable de l’exposició del CaixaForum de Barcelona sobre Toulouse-Lautrec. Larruy va presentar
una a una les obres de Tess Pérez.

I ho va fer amb energia, exposant
el contingut de forma apassionada.
Va parlar de la trajectòria pictòrica
de l’artista, dels seus inicis, en què
pesava força el dibuix, i de la seva
transformació cap a una pintura
més neosurrealista, que expressa emocions. Larruy va explicar
com els sentiments de l’artista van
prenent forma a través dels colors
i les pinzellades de l’obra.
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Els més grans
van d’excursió
a Montblanc...
Una nombrosa representació
de la gent més gran del poble
va participar en l’excursió organitzada el 26 de setembre a
la vila medieval de Montblanc.
La sortida la van organitzar els
membres del Casal dels més
grans i l’Ajuntament.
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L’autocar va sortir de Santa
Susanna a les 8 del matí, des
de la parada de Can Feliu.
Calia sortir aviat per aprofitar

el dia. A la vila emmurallada de
Montblanc van poder contemplar l’escenari de la llegenda de Sant Jordi, el drac i la
princesa; la muralla; l’església
de Santa Maria, la de Sant
Miquel i la plaça Major.
Va ser un dia ple de germanor
i alegria, que recuperava la
tradició de sortides amb els
més veterans del poble.

TEMES / .02
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…i els més joves fan
esports d’aventura!
Un total de 28 nois i noies van
gaudir d’un dia de sol i emoció al Parc d’Aventura Activ
Natura. S’hi van traslladar
amb el trenet turístic El Cuc i
van poder passar una jornada
divertida fent el circuit d’aventura al bosc, van gaudir del
làser combat...
La sortida la va organitzar la
regidoria de Joventut amb
el suport d’Activ Nature i
d’El Cuc i va comptar amb la
col·laboració de l’espai jove la
Barraka.
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5.000 persones
omplen el
poble amb
el raid hípic
internacional
El 6, 7 i 8 de desembre el poble
va acollir la prova hípica de resistència més antiga d’Europa. La
65a edició de la International Raid
Barcelona-Santa Susanna –la
darrera gran prova del calendari
de raid– va reunir 156 binomis (genet/cavall) de setze nacionalitats.
Entre participants, jutges i acompanyats, Santa Susanna va acollir
més de 5.000 persones. El raid
està format per quatre curses: la
CEI*, una prova de 85 quilòmetres
dividida en tres fases; la CEI3*, que
es fa en dos dies i amb un recorregut de 192 quilòmetres; i les CEI2*
i CEIYJ2*, amb un total de 152
quilòmetres, dividits en sis fases.
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Entre els assistents, són fixos els
excampions del món de Juma’s
Team María Álvarez i Jaume Puntí,
així com altres participants de re-

nom, com l’antic campió mundial
de motociclisme Àlex Crivillé.
L’alcalde Joan Campolier assegura que “acollir una prova hípica
internacional d’aquestes característiques demostra, una vegada
més que estem ben preparats
com a poble per respondre a les
necessitats de grans esdeveniments –com aquest– que tenen
un alt nivell d’exigència i amb
necessitats tan especials com
espais polivalents, oferta d’allotjament i bona connexió amb els
països participants”.
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La Festa del
Bolet compleix
10 anys
Santa Susanna viu amb intensitat el seu particular homenatge a un dels protagonistes
de la cuina, de les converses i
de les excursions de la tardor:
el bolet. L’11 de novembre es va
celebrar la Festa del Bolet, que
ja ha arribat a la desena edició.
Durant tot el dia, el bolet va
ser el centre d’atenció. De
fet, al nostre poble no es fa
una fira dedicada al bolet, es
fa una autèntica festa sostinguda per diversos pilars:
la sortida a caçar bolets; el
mercat de productes de temporada i artesanals; el taller
de bolets –amb la creació d’un
imàbolet–; l’exposició dels
que s’han trobat a la sortida;
o el taller-xerrada sobre la

cuina d’aquestes delícies, amb els
restauradors Salvador Mateu i
Joan Majó.
Enguany, la Tercera Jornada Gastronòmica del Bolet va ser un èxit
de participació d’establiments.
Els gairebé 200 assistents van
poder degustar plats exquisits
dels restauradors de la nostra
població: Germans Colomer
(cassola de pollastre amb bolets);
Casa Feliu (cuixetes de pollastre

rostides amb bolets); Restaurant
El Galliner (trinxat de la Cerdanya
amb bolets); Tex Mex Pepe Pollo
(fajitas de vedella amb gírgoles);
Restaurant Ma Brasa (pasta de
full farcida de bolets) i Restaurant
La Bòbila (fricandó de vedella
amb bolets).
Finalment, val a dir que la X Festa
del Bolet va atraure un públic molt
familiar.
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Èxit de la
V Diada dels
Castellers de
l’Alt Maresme

tellers de l’Alt Maresme, els Marrecs de Salt i els Minyons de Santa
Cristina d’Aro. La diada s’emmar-

i dos torres de set. I els Minyons
de Santa Cristina d’Aro van descarregar dos pilars de quatre, un
quatre de sis, un pilar de cinc i un
tres de sis.

SANTA SUSANNA | REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Santa Susanna va viure i gaudir
l’espectacular festa de castells de la
cinquena Diada dels Castellers de
l’Alt Maresme, que es va fer el 21
d’octubre a la plaça Catalunya. Hi
van participar tres colles: els Cas-

cava en el cinquè aniversari de
la Colla Maduixots (Castellers
de l’Alt Maresme). Aquesta colla
representa l’esperit casteller dels
municipis de l’Alt Maresme (Santa
Susanna, Calella, Pineda, Malgrat,
Palafolls i Tordera) i també de
Blanes (la Selva).

21

La jornada va donar uns bons
resultats. Els Castellers de l’Alt
Maresme van descarregar sis pilars
de quatre, un pilar de cinc, un cinc
de set, un tres de set amb agulla
i un quatre de set amb agulla. Els
Marrecs de Salt van descarregar
tres pilars de quatre, un pilar de
cinc, un cinc de set, un tres de vuit

02. / TEMES
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Can Ratés, l’essència
de Santa Susanna
esdevé la icona d’un
souvenir artesanal
Santa Susanna és un exemple
de població de la costa catalana que entre els segles XV
i XVIII va ser constantment
atacada. En resposta a aquells
fets, els habitants del poble van
construir grans torres i van
fortificar casa seva per protegir-se. A més, des de les torres
podien veure el mar i alertar de
l’arribada dels saquejadors.
Algunes d’aquestes torres
encara existeixen, es poden
visitar i permeten respirar l’aire d’un temps que forma part
de la nostra història. Són:
Mas Galter. Té una torre de
planta cilíndrica i escapçada
per la part alta
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Can Bonet d’Avall. Disposa
d’una torre de planta quadrangular del segle XV. El 1805
se’n va modificar la part alta.

La Torre Montagut. És de planta
rectangular. És la torre 213 de la
línia de torres de telegrafia òptica
civil del ramal que enllaça Barcelona amb la Jonquera.
La Torre del Mar situada a l’avinguda del Mar és de model cilíndric
i actualment és l’estació del municipi de Santa Susanna.
La Torre Vall Xirau. Torre fortificada del segle XVI–XVII de planta rodona adossada a una antiga masia.
I sobretot, la masia de Can Ratés. És una masia amb una torre
de guaita adossada i és, de ben

segur, un dels símbols de Santa
Susanna.
Doncs bé, Can Ratés, el símbol
que condensa l’essència del nostre poble, il·lustra els objectes que
han de servir de record de Santa
Susanna. Cinc peces artesanals:
collarets, un imant (el souvenir
que mai falla, el regal perfecte
per recordar les vacances) i una
capseta en forma de Torre de
Can Ratés, un obsequi decoratiu
i vistós, que permet tenir sempre present el bon record d’unes
vacances. Les peces són obra de
la ceramista susannenca, Anna
Fonoll.
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El futur és tenir una administració
sense papers que treballi únicament per la via electrònica. No és
solament que la llei ho reclami, és
de sentit comú. Una administració sense papers és més eficient,
transparent, ràpida, àgil i segura;
però també és més econòmica
perquè estalvia despesa en paper i,
sobretot, és més neta i ecològica.
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Per aconseguir aquests objectius i
poder tenir un Ajuntament “obert”
les 24 hores, és a dir, que el ciutadà ho pugui fer tot on line, l’administració municipal ha incorporat
el sistema e-Set, que proporciona
el Consorci Administració Oberta
de Catalunya (AOC) i la Diputació
de Barcelona. Aquest sistema està
constituït per una sèrie d’eines
d’administració electrònica i una
metodologia de treball.

Aquestes eines passen per la
digitalització absoluta de l’administració i per una metodologia
de treball per a tota l’organització.
Aquest pas servirà per relacionar-se millor amb el ciutadà. Això
s’ha de traduir en l’increment en
la comunicació electrònica entre
Ajuntament i ciutadà, la qual cosa
evita desplaçaments i agilitza la
gestió i la resposta. Així mateix,
alhora, la via electrònica implicarà
que hi hagi més proximitat entre
l’equip de govern i els habitants
de Santa Susanna, de manera que
s’incrementa la transparència de
la gestió pública.
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Cap a un
Ajuntament obert
les 24 hores
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Celebració
de la primera
diada de la
Policia Local
La Policia Local de Santa
Susanna va realitzar el dissabte 27 d’octubre el lliurament
de guardons amb motiu de la
seva primera diada. L’acte es
va celebrar a la sala polivalent
de la Biblioteca Vall d’Alfatà i
va comptar amb l’assistència
dels membres del cos de la
Policia Local, acompanyats de
les seves respectives famílies. També hi van assistir
representants d’altres cossos
policials i sectors de la societat civil susannenca.
Va ser la primera festa en
tota la història d’aquest cos
i l’acte va esdevenir un reconeixement als seus membres
pel seu compromís amb el
benestar i la seguretat de la
ciutadania, la seva voluntat de
servei, d’implicació social, de
presència en el territori i de
proximitat.
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Un reconeixement que es
va materialitzar amb el lliu-

rament de diverses felicitacions
individuals als agents que han dut
a terme alguna actuació rellevant
en el darrer any. També es van fer
extensiu el reconeixement als ciutadans i a les agrupacions que han
col·laborat en tasques de suport a
la policia local.
L’alcalde, Joan Campolier, acompanyat del regidor de Seguretat
Ciutadana, Josep Lluís Mulero, i
del sergent cap de la Policia Local
de Santa Susanna, Raül Barjuan,
van ser els encarregats de fer el
lliurament dels reconeixements.

Va ser especialment emotiu el
moment en què es van distingir
amb tres medalles els caps de
les policies de Santa Susanna,
de Caldes de Malavella i de Sant
Celoni, per la seva tasca com a
impulsors de la campanya “Escuts
solidaris, pels valents”. Aquesta és
una iniciativa solidària i humanitària que persegueix contribuir a
fer realitat l’SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona, que ha de ser el
centre d’Oncologia Pediàtrica més
gran d’Europa.

Reunió informativa
sobre els canvis al
Parc del Montnegre
i el Corredor

La trobada va servir per explicar
els avantatges tècnics i econòmics que suposa passar a formar
part de l’àrea delimitada com a
Parc, en lloc de pre-Parc, com
fins ara. L’alcalde, Joan Campolier; el director del Parc del Montnegre, i el Corredor, Antoni Bombí; i Lígia Espejo, cap de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Anàlisi
Territorial de la Diputació de Barcelona, van detallar les possibilitats d’explotació i les subvencions

que atorga l’ens provincial per fer
compatible la rendibilitat de les
finques de la zona amb la preservació de l’espai mediambiental
que consagra el Parc.
Es tracta de parcel·les no urbanitzables, que no es poden alterar
mitjançant moviments de terres,
ni afectacions a la flora actual,
però que sí permeten una explotació limitada mitjançant activitats
de turisme rural o aprofitament de
la massa boscosa. Els actuals propietaris no perden cap dret amb la
nova qualificació, tot al contrari.

A la reunió, també hi van
assistir els regidors responsables de la política mediambiental del poble, Joan Solà
i Carles Caño; i el regidor de
Seguretat Ciutadana, Josep
Lluís Mulero.
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Una cinquantena de persones
van assistir el dia 7 de novembre
a la reunió convocada per l’Ajuntament per exposar a propietaris,
persones interessades i entitats com els pot afectar la nova
delimitació de l’Espai d’Interès
Natural del Parc del Montnegre i
el Corredor.
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El Sindicat
serà un local
d’entitats
El local de la Cooperativa
Agrícola, conegut popularment com el Sindicat, es
convertirà en un espai destinat a les entitats del poble
i un punt d’informació per a
la pagesia. El Sindicat ja feia
mesos que havia tancat les
portes. L’entrada principal
està situada al carrer Jaume I 28-32, però també hi
ha un accés pel carrer Verge
de Montserrat. És un local
espaiós, al bell mig del poble,
de 700 m2 construïts. També
disposa d’un solar davant de
l’entrada principal.
Després de més de mig any
d’intenses negociacions amb
els responsables de la cooperativa, l’Ajuntament ha aconseguit pactar un règim d’us-

defruit del local per un període de
75 anys. És a dir, el local del Sindicat i el solar de davant passen a
ser d’ús públic. L’Ajuntament ha
decidit impulsar un procés participatiu obert a tot el teixit associatiu
del poble per estudiar conjuntament el disseny, la metodologia i
la forma de gestió i participació al
Sindicat.
De moment, el que sí que es pot
constatar és que hi ha un consens
absolut entre l’Ajuntament i les

associacions en dues qüestions:
dedicar l’espai a les entitats de
Santa Susanna i recuperar el nom
popular del Sindicat.
No és exagerat afirmar que els
susannencs i susannenques senten una estima molt especial vers
el que ha representat aquest espai
per a la vida social, econòmica i
comercial de Santa Susanna. No
en va, l’agricultura ha estat històricament una activitat clau per al
nostre municipi.
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80 anys d’història
L’edifici es va construir l’any
1936. Va néixer com a Sindicat
Agrícola Germanor de
Montagut de Mar (antic nom
de Santa Susanna) i agrupava
la major part de pagesos de
la població, amb la finalitat
de recollir el producte agrari
del poble i comercialitzar-lo
a fora. En plena Guerra Civil,

esdevingué la Cooperativa Obrera
de Consum i va emetre una
moneda en paper de 5 cèntims
per omplir la carència de moneda
fraccionària.
Passada la guerra, es va
transformar en Hermandad
Sindical de Labradores y
Ganaderos de Santa Susanna.

L’entitat va emetre un bitllet de 15
pessetes de circulació al mercat
del Born de Barcelona. Després va
passar a denominar-se Cambra
Agrària i finalment Cooperativa
Agrícola.

La festa per al
trasplantament pulmonar
recapta més de 3.000 €
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Es van fer moltes activitats destinades a la diversió dels assistents:
gimcanes, pintures facials, festa
Holly, zumba... També hi havia un
mural fet pels alumnes de les escoles Montagut i Santa Susanna,

així com pels de la llar d’infants. La festa va acabar amb
una botifarrada.
A més dels diners recaptats,
que van ser lliurats a la Fundació Vall d’Hebron, també
es va aconseguir un nombre
important d’inscripcions de
possibles nous donants. Un
total de seixanta persones es
van interessar per la possibilitat de donar l’òrgan a la
ciència i d’aquesta manera
poder salvar una vida.
A l’acte hi van assistir els
alcaldes de Santa Susanna i de
Pineda de Mar, Joan Campolier
i Xavier Amor, respectivament.
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Santa Susanna va ser l’escenari
d’un acte benèfic de recaptació
de fons per a la investigació del
trasplantament pulmonar de la
Fundació Vall d’Hebron Research Institute. L’acte va tenir lloc
el dissabte 3 de novembre i va
permetre recaptar 3.371,10 € que
aniran destinats a la investigació.
L’ànima de l’organització va ser
Laura Cabello, susannenca que
ha viscut en primera persona un
trasplantament de pulmó.
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El Consell Municipal
de Seguretat avança a
velocitat de creuer
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El mes de setembre es va
reunir per segona vegada el
ple del Consell Municipal de
Seguretat, en el qual es varen
consensuar les propostes presentades pels seus membres.
Aquesta reunió va servir per
tenir una diagnosi dels problemes i de les necessitats que en

matèria de seguretat té el poble.
Això va servir perquè l’alcalde, Joan
Campolier, es reunís el 14 de novembre amb Begonya Curto, subdirectora general de Coordinació de
la Policia de Catalunya en el Departament d’Interior de la Generalitat.
En aquesta trobada –a la qual també va assistir el regidor de Seguretat

Ciutadana, Josep-Lluís Mulero– es
va fixar la tercera setmana de gener
del 2019 per fer la Junta Local de
Seguretat. Amb el treball fet al Consell Municipal de Seguretat i amb la
sessió de gener de la Junta Local de
Seguretat ja es podrà elaborar el Pla
Municipal de Seguretat, que està
previst que s’aprovi durant el segon
trimestre de l’any que ve.

Les castanyes i el moscatell
fan festa
L’1 de novembre es va celebrar
la tradicional Castanyada. Un
espectacle infantil a la plaça
del Pavelló va donar el tret
de sortida de la festa, que va
continuar amb l’audició de
sardanes. No hi van faltar les
castanyes, regades amb un
xic de moscatell, que es van
repartir a tots els assistents.

Hi va participar molta gent.
El dia abans, la pluja va obligar a
traslladar l’espectacle programat
per a la nit de Halloween al gimnàs
de l’escola Montagut. L’aigua no va
impedir una assistència massiva
de petits i grans, quasi tots disfressats, que van gaudir de valent
amb l’espectacle.
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Senyor Peix i Hotel Cochambre
animen la revetlla TOCs
La Masia de Can Ratés va tornar
a ser l’escenari de la revetlla de
final d’estiu, que organitza l’entitat TOCs amb la col·laboració
de l’Ajuntament. L’esdeveniment
es va realitzar el dia 29 de setembre i va comptar amb l’animació, la música i l’experiència
dels grups Senyor Peix i Hotel
Cochambre.

Hi va venir públic d’arreu del
territori, que va gaudir amb els
temes de les dues bandes, però
sobretot amb Hotel Cochambre.
La banda, creada l’any 2000 per
Benito Inglada, fa anys que actua a Santa Susanna, on ja té un
públic fidel, que va vibrar amb
la interpretació de les versions
més esbojarrades i marxoses.
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El BH Triatló de Santa Susanna
es fa més competitiu
La cinquena edició de la BH Triatló
de Santa Susanna, celebrat el 30
de setembre, va aplegar més de
300 esportistes. Enguany es va
estrenar un circuit de bike amb un
recorregut molt més competitiu,
amb l’objectiu que aquesta prova
sigui cada cop més un referent
d’atletes i d’amants de l’esport. El
nou circuit de bike va passar per
Malgrat de Mar. El swim i el run es
van fer, respectivament, a la platja
de les Dunes i al passeig de la nostra població.

Els guanyadors van ser: en cadet
masculí, Jaume Wäger Pons; en

cadet femení, Carla Domínguez
Torner; en júnior masculí, Joan
Wäger Pons; en júnior femení,
Maria Andreu Oliveras; en sub-23
masculí, Miquel Antúnez Tirado;
en sub-23 femení, Claudia Luna
Bonachera; en veterà 1 masculí,
Pere Marquina Pérez; en veterà 1
femení, Joana Martínez Carrión;
en veterà 2 masculí, José Luís

Cano Villanueva; en veterà
2 femení, Britta Henseler;
en veterà 3 masculí, Carles Matas José; en veterà 3
femení, Montserrat Clavero
Sánchez; en absolut masculí, Nan Oliveras i Font i en
absolut femení, Alexandra
Cassan-Ferrier.
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La Triatló l’organitza l’Ajuntament
i l’empresa Life for Events. Policia Local, voluntaris dels ADFs
i de l’empresa coorganitzadora
van treballar per aconseguir que
l’esdeveniment fos del gust de
tothom.

Ni la pluja va poder amb la
20a edició de la prova de Cros
Malgrat el mal temps i la pluja,
més de 300 atletes van córrer
en la 20a edició de la prova de
Cros de Santa Susanna, que es va
celebrar el 27 d’octubre. Aquesta
prova dona inici al circuit del Maresme d’aquesta modalitat atlètica
i es va desenvolupar als terrenys
de Can Rabassa, davant del Camp
Municipal d’Esports.
Es van disputar fins a 15 curses
diferents de totes les categories:
des de mini prebenjamí fins a ve-

terans, entre les deu del matí i
la una del migdia.
Malgrat les inclemències
meteorològiques de la jornada, amb l’ajuda de les associacions de pares i mares de
les escoles de Santa Susanna,
els voluntaris de les ADFs, el
Club d’Atletisme Calella, Life
for Events, l’empresa Gesport
(l’organitzadora aquest circuit), i els patrocinadors es va
oferir una prova de qualitat.
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125 participants a l’Aquatló
infantil
Un total de 125 nens i nenes de
tota la comarca van participar a
l’Aquatló infantil, organitzat per
Trikids Santa Susanna i l’Ajuntament. La prova es va disputar el
dia 15 de setembre, des de les 10
del matí fins a la una del migdia,

a la platja de les Dunes. Es va
competir en diverses categories, des de premini fins
a infantil. Després es va fer
una última prova per equips.
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Vols participar en la campanya de
reducció de nius de vespa asiàtica?
Els darrers mesos hi ha hagut
un alt grau de desinformació i
alarmisme arran de l’expansió
de la vespa asiàtica o velutina.
Aquesta és una espècie exòtica invasora que en realitat no
suposa un risc o una molèstia
diferent per a les persones
que la que pot ocasionar la
vespa comuna autòctona.
El principal problema que
causa la vespa asiàtica és la
depredació de les abelles de la
mel, que de retruc pot ocasionar un efecte indirecte envers
la producció agrícola de les
espècies que necessiten ser
pol·linitzades.

La millor manera de lluitar contra
l’expansió de la vespa asiàtica és
és que els professionals n’eliminin
els nius. Per això, és important que
els ciutadans col·laborin identificant nius i notificant-ne la localització a les autoritats.
Qui vulgui participar en la campanya de reducció de nius de vespa
asiàtica que promou l’Ajuntament
de Santa Susanna ha de fer el
següent:
Enviar un correu electrònic a
mediambient@stasusanna.org
que indiqui que es vol ser voluntari. El correu ha d’incloure el
nom, el telèfon i una adreça.
L’Ajuntament proveirà els vo-

luntaris d’una trampa que conté
un líquid atraient per a la vespa i
informarà sobre com col·locar-la
adequadament i sobre què se n’ha
de fer.
Val a dir que el període de col·locació de trampes de les vespes
velutines que són reines fundadores comença l’1 de març i acaba el
30 d’abril.
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Taller de circ a l’Escola Montagut
La companyia El Circ Petit, formada pels susannencs Tin Peláez
i Martín Cattani, va oferir un
taller de circ a l’Escola Montagut.
La professionalitat d’aquesta
companyia va servir per fer riure
molt un públic infantil predisposat a passar-ho bé. La companyia va posar material de circ

a disposició dels alumnes: bola
gegant, monocicles, malabars,
plats xinesos... Els alumnes del
centre van gaudir d’una experiència nova i pedagògica. Per tot
això la direcció de l’escola es va
mostrar interessada a repetir
l’experiència.
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Concert de Santa Cecília
de l’Aula de Música
El dia de la patrona de la
música, el 22 de novembre,
santa Cecília, la sala gran de
Can Ratés va ser l’escenari
del concert dels alumnes de
l’Aula de Música. Els joves
artistes van mostrar els seus
progressos amb l’instru-

ment amb què estan aprenent a
l’Aula: trompeta, piano, guitarra,
percussió, cant... La regidora
de Cultura, Carine Bouillon, va
cloure l’acte agraint a les directores de l’Aula, Maria Fernández i
Dolors Viñuela, la seva constància i dedicació.

Rosa Estopà, lingüista, logopeda
i professora del Departament de
Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, va presentar el seu
nou llibre, titulat Primer diccionari
de medicina il·lustrat. L’acte es va
celebrar el 19 de novembre a la
sala polivalent del Centre Cívic.
El Primer diccionari de medicina
il·lustrat parteix dels dibuixos i les
definicions fetes pels infants sobre
els termes més comuns que fan

servir per parlar de la salut i
les malalties. El llibre –resultat de tres anys de feina– explica el significat i l’ús de les
paraules més bàsiques que
els nens i nenes escolten i fan
servir quan parlen de la salut.
En la redacció del llibre, i també en la il·lustració, han participat 1.200 escolars de segon,
tercer i quart de primària de
vuit escoles catalanes.
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Rosa Estopà presenta el
seu diccionari de medicina
il·lustrat...

...i Clàudia Mollfulleda ens
porta el llibre “De cua d’ull”
relacions personals. És un llibre sobre la mirada i a través
d’aquest concepte reflexiona sobre les relacions entre
persones, en un món on la
gent es mira menys, es comunica menys directament
i, a més a més, ho fa a través
de les noves tecnologies... Un
llibre per reflexionar sobre la
parella i l’amor, per tornar a
l’essència de la comunicació
a través de la mirada.
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Clàudia Mollfulleda, escriptora
i professora de grec i llatí, va
presentar el seu llibre De cua
d’ull, editat per Voliana Edicions.
L’acte es va fer a la sala polivalent del Centre Cívic. És un llibre
per a adults, a diferència de la
seva primera obra, Contes arran
del mar, que anava dirigida als
joves. De cua d’ull és un conjunt de narracions que exposen
la convicció que té l’autora que
moltes coses han canviat en les
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Exposició sobre
el Vescomtat de
Cabrera
Durant el mes d’octubre es va
fer a la biblioteca l’exposició
d’Òmnium sobre el Vescomtat
de Cabrera. L’historiador Xavier Soldevila va explicar la seva
creació, expansió i davallada. El
Vescomtat de Cabrera va ser una
jurisdicció feudal del Principat
de Catalunya. L’origen és a l’Edat
Mitjana, al castell de Cabrera, a
Santa Maria del Corcó-l’Esquirol
(Osona). Gausfred de Cabrera va
ser el primer a ostentar-ne el títol.
El Vescomtat comprenia l’Alt Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i
Osona. L’exposició també parlava
dels edificis mes emblemàtics del
Vescomtat: el monestir de Breda
i els castells de Montsoriu, Montpalau, Palafolls, Hostalric i Blanes.
A la inauguració hi van assistir
l’alcalde, Joan Campolier, la regidora de Cultura, Carine Bouillon,
i un representant d’Òmnium,
Miquel Carol.
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Càritas col·labora amb el
programa “Actius i Salut”
Càrites de Santa Susanna s’ha adherit al Programa “Actius i Salut”,
de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya. L’objectiu del programa
és incentivar la participació dels
pacients en l’acció social i en les
activitats del seu entorn i millorar
així la seva qualitat de vida. Els
professionals del Servei Català
de la Salut podran proposar als
pacients que vegin que per millorar la salut convindria portar una
vida més activa col·laborar amb

les activitats de Càritas, tant com
a usuaris com fent de voluntaris.
D’altra banda, Càritas Diocesana
de Girona ha creat un programa
de col·laboració anomenat “Entitats amb Cor”, que busca promoure accions de responsabilitat
empresarial amb empreses, entitats i comerços que es comprometin a desenvolupar el benestar
social. Qui hi vulgui participar es
pot posar en contacte amb Càritas
Santa Susanna.
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Taller d’havaneres per
recordar les arrels

El local social tindrà
un ascensor exterior
L’Ajuntament instal·larà un
ascensor a l’edifici del local
social de la plaça Catalunya,
amb l’objectiu de facilitar
l’accessibilitat a les plantes
superiors de les persones
amb mobilitat reduïda.
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L’Ajuntament de Santa Susanna i el Casal La Cooperativa de
Blanes van organitzar un taller
d’havaneres a l’Escola Santa
Susanna. El taller es va realitzar
en tres sessions d’una hora de
durada i anava dirigit als nois i
noies de tercer de primària. L’objectiu del taller d’havaneres era
doble: d’una banda, recalcar un
fet al qual, per obvi, massa sovint
no es dona importància: la nostra és una vila marinera, amb tot
el que això representa; així mateix es buscava difondre que les
havaneres eren cants de taverna,
cants populars que formen part
de la història d’aquest país i de la
seva música tradicional.

L’ascensor exterior connectarà el nivell de la plaça amb
la terrassa de la primera
planta, on s’emplaça la sala-auditori, i amb la terrassa
de la planta sota coberta, on
s’ubica la ràdio municipal i
els serveis d’esports i cultura
de l’Ajuntament.
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El cost de les obres és
de 90.000 €, dels quals
50.000 € provenen d’una
subvenció de la Diputació
de Barcelona.
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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 (1 regidora)

ACORDS
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Aprovació del Reglament de
distincions i recompenses de la
Policia Local

25/09/2018

AUTOR
AIS & JFSS /
Govern

VOTS:

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

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

Aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits núm.
7/2018

25/09/2018

Aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits núm.
8/2018

25/09/2018

AIS & JFSS /
Govern

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

Substitució de condició
resolutòria sobre parcel·la D
del sector turístic-hoteler per
garantia

30/10/2018

AIS & JFSS /
Govern

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

Aprovació provisional de la
modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici 2019

30/10/2018

Proposta d’augment de
retribucions del personal de
l’Ajuntament

30/10/2018

Aprovació inicial del pressupost
general i la plantilla del personal
2019

30/10/2018

Dictamen de ratificació de la
modificació dels estatuts del
consorci per al tractament de
residus sòlids urbans del
Maresme
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DATA

27/11/2018

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

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

AIS & JFSS /
Govern

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

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

AIS & JFSS /
Govern

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

VOTS:

DATA

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

27/11/2018

AIS & JFSS /
Govern

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

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

27/11/2018

AIS & JFSS /
Govern

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

Aprovació de l’avantprojecte
d’un edifici docent industrialitzat modular per als estudis de
secundària al recinte del CEIP
Montagut

27/11/2018

AIS & JFSS /
Govern

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

Aprovació del procediment de
contractació d’un edifici docent
industrialitzat modular per als
estudis de secundària al recinte
del CEIP Montagut, del plec de
condicions economicoadministratives i tècniques particulars i
convocatòria de licitació.

27/11/2018

AIS & JFSS /
Govern

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

Dictamen per a l’aprovació del
compte general 2017

28/12/2018

AIS & JFSS /
Govern

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

Dictamen per a l’aprovació
definitiva del pressupost general
i la plantilla de personal 2019

28/12/2018

AIS & JFSS /
Govern

AF: AIS (5), JFSS (1), NA (1)
EC: ERC (1)
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Dictamen d'adhesió als acords
marc del servei d'assegurances
(2015.04) i del servei de mediació
d'assegurances (exp. 2015.01) del
consorci català per al desenvolupament local (CCDL) i l’associació catalana de municipis i
comarques (ACM)
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El nostre estil, també
amb l’IBI, són fets
i no paraules
Durant mesos i mesos, ens hem hagut de sentir
dir que havíem apujat l’Impost de Béns Immobles (IBI) i que el nostre municipi era dels més
cars. La lletania sobre com n’és de costós viure
a Santa Susanna per culpa –com s’ha dit maliciosament– d’un Ajuntament que té ofegats
amb impostos els seus veïns s’ha anat repetint
ple rere ple, comunicat rere comunicat, tuit rere
tuit. El nostre grup, AIS, sempre ha dit el mateix:
fer política no és desqualificar l’adversari perquè pensa diferent; fer política no és manipular
la informació a conveniència; fer política no és
aconseguir el poder a qualsevol preu; fer política
no és abandonar els principis, els valors i l’ètica
pel simple plaer d’intentar que els adversaris
fracassin. I en el cas de l’IBI, fer política no és
tergiversar les dades i voler enganyar els nostres
conciutadans.
Sortosament, ara ha sortit un informe tècnic
(Informe sobre tributació de l’IBI urbà l’any 2019)
del tresorer municipal, Josep Canal i Codina, que
posa les coses al seu lloc. No és un informe d’un
grup municipal, no és l’informe d’un partit polític, no és un informe del govern de Santa Susanna. És un informe d’un tècnic, d’un alt funcionari
amb tasques destacades de responsabilitat en
aquest ajuntament i altres ajuntaments que es
limita a explicar amb dades què passa amb l’IBI
al nostre poble i què hi ha passat els últims anys.
La realitat: la veritat és tossuda. Què diu el tresorer municipal?
• ...que durant aquest mandat s’ha reduït la
pressió fiscal de l’IBI a la immensa majoria de
contribuents.
• ...que el 98% dels habitants de Santa Susanna paguen menys IBI ara que el 2014.
Però com que no existeixen els miracles això
que reflecteix el tresorer municipal només era
possible fer-ho amb una política redistributiva
que tingués com a objectiu principal la justícia
social. No beneficiar-ne uns per perjudicar uns
altres; sinó ser el màxim de justos amb tothom. I
això es fa aplicant tipus impositius diferents a les
rendes altes i a les baixes, cercant l’equilibri. Per
exemple, hem posat al servei de les famílies més
necessitades la possibilitat que se’ls subvencioni
una part de l’IBI.
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És justa la crítica quan no l’encertem o ho fem
malament. No és just voler enganyar els veïns.
Santa Susanna no s’ho mereix.

Gobernar durante
cuatro años
Durante los últimos dos meses, vamos observando
que ya existe un despertar en el municipio de Santa Susanna por parte del gobierno municipal, muy
apresurado para intentar “arreglar” aquello a lo que
en cuatro años no se le ha prestado nada de atención.
Santa Susanna fa olor d’eleccions municipals, per
aquest motiu l’alcalde i el seu equip de govern es
dirigeixen corrent cap una carta de propostes exposades durant quatre anys a les quals ara, a correcuita,
cal enfocar tota la consideració possible i així cridar
l’atenció dels ciutadans del nostre municipi.
Desde el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) y la
agrupación de Santa Susanna, hemos estado trabajando durante todo este tiempo con nuestros vecinos aportando soluciones a temas relacionados con
impuestos (propuesta de bajada del IBI un 5% anual);
urbanismo (mejora del mobiliario urbano y zonas
del municipio en mal estado); educación (libros de
texto y guarderías gratuitas, apoyo a la creación de
un Instituto). De igual forma, en Cs Santa Susanna
hemos apostado a favor de las licitaciones por concurso público y por fiscalizar de una manera positiva
el futuro bienestar de todos presentando alegaciones
tanto a los Presupuestos Municipales, para que sean
más participativos y más justos para todos los ciudadanos, y al POUM, para garantizar la tranquilidad
de todos los habitantes de nuestro municipio, al área
de medio ambiente para mejorar nuestro sistema de
recogida de residuos, nos hemos interesado también
por un considerable conjunto de problemas vecinales
y sociales, a pesar de todas las dificultades encontradas por el camino, fruto de la opacidad y la desinformación ofrecida por el Sr. Alcalde.
Per tot l’esmentat anteriorment, des del Grup Municipal de Cs Santa Susanna sabem que s’ha de governar per a quatre anys, des del primer a l’últim dia amb
la mateixa intensitat i atenció a totes les àrees ja que
el benestar, el creixement i la posada al dia del nostre
municipi no tenen espera. Seguim treballant per a
tothom. Gràcies pel vostre suport.
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Dignitat i compromís
Aquesta legislatura un grup de persones (entre les
quals en Jordi Cusachs) ens vàrem presentar sota les
sigles de CiU amb eslògans i missatges de canvi, i ho
vàrem fer apel·lant a la transparència i proposant una
millora econòmica i social.
Posteriorment, es va canviar el nom del Grup Municipal, que va passar a ser Partit Demòcrata- PDeCat,
amb el qual hem seguit, i seguim, proposant millores.
Hem denunciat diverses vegades que patim menysteniment institucional i menysteniment en l’àmbit
particular per part l’alcalde i els regidors de govern.
L’última perversió de l’actual alcalde Campolier ha
estat intentar associar-se, i fer associar les persones
de la llista d’AiS i alguns incondicionals i amics, al
Partit Demòcrata-PDeCat.

Alguns en diran astúcia, per a nosaltres és una acció
totalment reprovable, corrupta per definició i allunyada de les bones pràctiques a les quals hauríem d’estar
subjectes els que ens dediquem a la política municipal.
Davant d’això, podíem respondre de la mateixa manera, demanant que s’associïn amb nosaltres familiars
i amics, comparteixin o no els nostres objectius, o bé
podíem denunciar-ho al òrgans interns del partit.
Es va optar per denunciar-ho, demostrant els fets, la
qual cosa ha provocat la dimissió del president local.
Però la mala praxi va continuar i immediatament va
ser substituït per un altre còmplice.
Davant d’aquesta ignomínia, cansats d’aquestes
males arts i cansats d’esperar reaccions per part del
òrgans de direcció del partit, es va decidir renunciar
temporalment a les sigles.
Hem perdut el suport d’un partit, però hem guanyat
en dignitat!
Fem política local! No per anar en contra de ningú
(com es pretén fer creure), si no a favor de la gent,
treballant amb rigor, honestedat i coherència.

Us expliquem els nostres somnis:
• Somiem i volem fer una Santa Susanna on els
joves no es vegin empesos a marxar pels greus
problemes d’accés a l’habitatge. Aquesta problemàtica d’expulsió cal revertir-la de manera
prioritària perquè nosaltres somiem un poble
viu i cohesionat.
• Somiem i volem ser un poble que impulsi i
cregui de debò en l’ensenyament global adherint-nos a l’aliança Educació360 per coordinar entre escoles, entitats i ajuntament tota
l’oferta educativa de Santa Susanna.
• Somiem i volem una Santa Susanna sostenible i
compromesa amb el medi ambient, on es facin
més estrets els llaços i vincles entre les seves
veïnes i veïns, on es tingui cura de l’altre, especialment de la gent gran, on les veïnes i veïns
estiguin per sobre dels interessos econòmics.
• Somiem i volem un govern honest i transparent
que treballi de manera col·laborativa amb les diverses associacions i entitats que formen part
del teixit social.
• Somiem i volem fer també un poble republicà
i participatiu que superi els personalismes i es
posi a treballar de manera coordinada i cooperativa per al benestar de tothom per igual.
• Somiem amb un poble valent i decidit que
treballi per fer realitat la República Catalana donant suport a les nostres institucions, Govern i
Parlament, per assolir aquesta fita compartida
entre tots.
Estimades veïnes i veïns, us presentem els nostres somnis i el que farem plegats. Vosaltres què
somieu per a Santa Susanna?
Volem unir els nostres anhels als vostres per
construir entre tots una Santa Susanna millor.
Desitgem que ens feu arribar els vostres somnis
i propostes.
Podeu fer-ho a ercsantasusanna@gmail.com,
al nostre WhatsApp o trucant al 617 17 33 54,
mitjançant el qual podreu parlar amb la nostra
candidata, la Meritxell Romero, o en les trobades
que farem properament amb tots vosaltres.
Us hi esperem amb les vostres valuoses aportacions per construir el poble que volem!
Des d’ERC Santa Susanna Endavant us desitgen
molt bones festes!!!
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Els que ens coneixeu i em coneixeu sabeu que perseguim els nostres principis, que volem un poble millor
i que no defallirem en l’intent. Per això hem creat
Compromís amb Santa Susanna, un eina per representar aquella part de la població que va creure , i que
creu, en el nostre programa, per representar els que
ens van donar el suport i els que no ho van
fer, per poder representar els que no veuen amb bons ulls aquesta forma corrupta
d’actuar i per poder seguir treballant per
millorar Santa Susanna.

Tots estimem Santa Susanna i desitgem el millor
per al nostre poble. Des d’ERC Santa Susanna
Endavant volem iniciar un procés on somiem
plegats aquesta Santa Susanna que volem fer.
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S’hi associen no pas voluntàriament perquè creguin
en un projecte polític, sinó per dominar les eleccions
internes i controlar el màxim nombre de partits i llistes, pensant ja en les properes eleccions municipals.

Somiem i fem Santa
Susanna plegats

05. / 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

BIBLIOTECA / .06

Nou servei gratuït
per aprendre
anglès

Koalatext és un recurs en línia per
aprendre la llengua anglesa, creat
i desenvolupat per facilitar tant
l’ensenyament com l’aprenentatge
de l’anglès a professors i estudiants de diferents nivells escolars.
Més de 500 unitats de comprensió lectora, àudios, vídeos i flashcards fan de koalatext un recurs
pràctic que ha de permetre als
mestres i als infants millorar el seu
treball diari d’ensenyar i aprendre
l’anglès. Tots els continguts estan
classificats per camps semàntics
diferents i nivells de dificultat graduats per tal que cada usuari trobi
el seu nivell de treball personalitzat. Les unitats programades són
fàcilment adaptables als diversos

projectes i metodologies escolars
i permeten que cada estudiant
avanci al seu propi ritme.
Per accedir a aquests continguts
digitals només cal disposar del
carnet d’usuari d’una biblioteca
del Sistema de Lectura Pública
de Catalunya i identificar-se a la
biblioteca digital, eBiblioCat.
eBiblioCat és la biblioteca digital
del Sistema de Lectura Pública
de Catalunya. Actualment ofereix
més de 8.200 llibres electrònics,
90 revistes en format digital i
més de 2.300 pel·lícules. Aquest
projecte és una col·laboració del
Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Gerència
de Serveis de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona, amb el suport del Ministeri de
Cultura.
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Els usuaris de les biblioteques
del Sistema de Lectura Pública
de Catalunya ja poden accedir de
manera gratuïta a un nou recurs
d’aprenentatge de la llengua anglesa: Koalatext.
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Ara també
pel·lícules amb
eBiblioCat
La plataforma digital eBiblio
Catalunya permet, des del
passat mes d’agost, accedir a més de 2.300 títols de
pel·lícules, curtmetratges,
enregistraments de concerts i
documentals.
Qui hi pot accedir?
Qualsevol persona, major de
14 anys, que disposi del carnet
d’usuari d’una biblioteca pública del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya.
Com s’hi pot accedir?
Des de la web http://catalunya.
ebiblio.es o des de l’aplicació
de l’eBiblioCat (telèfons intel·ligents/iPhone i tauletes/iPAD)
disponible per a sistemes operatius Android i iOS. Un cop
dins la pàgina o l’aplicació, cal
identificar-se amb les dades
d’accés: número del carnet de
biblioteca i la contrasenya del
compte. La primera vegada
que es demani un préstec de
pel·lícules, la plataforma demanarà reiniciar la sessió amb les
vostres claus.

Quins requeriments tècnics calen
per poder visualitzar pel·lícules?
Cal tenir connexió a Internet, ja
que només és possible veure els
films en streaming, no per descàrrega directa.
Quines són les condicions d’ús?
Es poden veure fins a vuit documents mensuals (dos a la setmana).
Un cop sol·licitada la visualització,
l’usuari disposa de 72 hores per
fer-la, tants cops com ho vulgui.
Els audiovisuals seleccionats es
poden consultar des de la pestanya “el meu compte”.

A banda de veure pel·lícules, es
pot veure alguna cosa més?
Hi ha moltes maneres d’interactuar amb la plataforma: es poden
crear llistes personalitzades amb
els audiovisuals preferits, valorar
una pel·lícula per compartir opinions amb altres usuaris, clicar
m’agrada, compartir l’experiència
a les xarxes socials i moltes altres
funcions que hi aniran apareixent.
En cas de dubtes què es pot fer?
Per sol·licitar qualsevol informació
i aclarir dubtes sobre el servei es
pot anar a la biblioteca, o enviar la
consulta a l’adreça
e-biblio.cultura@gencat.cat.
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Els Clubs de lectura
són un espai de llibres
i conversa

Actualment a la Biblioteca Vall
d’Alfatà hi ha cinc clubs en funcionament. Les més de seixanta
persones que en formen part –gent
de totes les edats, grans i petits–
valoren aquest espai de trobada al
voltant dels llibres i la lectura d’una
manera molt positiva. Potser per
aquest motiu els clubs de la biblioteca no paren de créixer.

Els Clubs de la Biblioteca:
•C
 lub de novel·la (adults). Conduït per Mercè Pujades. Sessions mensuals
• Club de lectura fàcil (adults).
Conduït per Judith Navarro.
Sessions cada quinze dies
• Club infantil (fins a 6 anys).
Conduït per Núria Basart. Sessions mensuals
•C
 lub mitjans (a partir de 7
anys). Conduït per Laia Jiménez. Sessions mensuals
• Club de teatre (adults). Conduït per Joan Gallart. Tres
sessions a l’any més les visites
al Teatre Nacional a veure les
obres llegides.

d’anar a la Biblioteca i fer la
inscripció. Les places són
limitades. Tota la informació
es pot trobar a la web de la
Biblioteca Vall d’Alfatà.
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Els clubs de lectura reuneixen
persones per llegir i intercanviar
opinions amb altres lectors, combinant d’aquesta manera el plaer
de la lectura i el de la conversa al
voltant d’un llibre. L’espai i el temps
dels Clubs de lectura afavoreixen
el gust per llegir, fan lectors més
crítics i també esdevenen un espai
de socialització molt important.

Qui estigui interessat a formar
part d’un dels clubs només ha
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Onze nens i nenes
participen en
el programa de
comprensió lectora
El mes d’octubre va entrar en
funcionament el Punt LECXIT
a la Biblioteca. En aquest moment hi ha onze parelles de
voluntaris i nens i nenes, que
es troben una hora setmanal
per llegir. Aquestes parelles
estan formades per alumnes
de quart de primària i voluntaris de Càritas Santa Susanna. Les escoles seleccionen
els nens i nenes que participen en aquesta iniciativa amb
el criteri de beneficiar els que
puguin treure el màxim rendiment d’aquesta oportunitat.
La Biblioteca s’encarrega de
la gestionar-ho tot, des de la
formació dels voluntaris fins
la preparació dels materials
per a les sessions.
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LECXIT és un programa que
té per objectiu incrementar
l’èxit educatiu dels infants
mitjançant el treball per a la
millora de la seva comprensió
lectora. La clau és 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 ara ja
es du a terme en més de 150 Punts
LECXIT d’arreu de Catalunya.
Els voluntaris van rebre una formació abans d’iniciar les sessions de lectura, però adapten les
activitats als interessos de cada
infant, per tal de fer la lectura
agradable i establir-hi una relació
de confiança.

ENTITATS / .07

Casal de la Gent Gran
de Santa Susanna
El Casal de la Gent Gran de Santa
Susanna es va crear l’any 2000 i, des
de llavors, cada vegada som més les
persones que hi estem involucrades i
que gaudim d’aquest espai.
El nostre objectiu és trobar-nos per
compartir experiències, fer activitats, i passar estones de lleure,
alegres i actives.

Val a dir que no tan sols és un edifici preciós, amb molta llum i color,

Actualment estem fent taller de
puntes de coixí, els dilluns a la
tarda; taller de dibuix, els dimarts
al matí; taller de punts de mitja, els
dimarts a la tarda; tallers de cuina,
els dimecres al matí; taller de cultura general, els dimecres a la tarda;
caminades, els dijous a la tarda; i
taller d’informàtica, els matins dels
divendres. Cada tarda hi ha jocs de
taula, billar i bingo. Dilluns i dimecres al matí, al Poliesportiu, fem
gimnàstica. També s’organitza una

excursió cada mes a algun lloc
de Catalunya, amb la finalitat
d’anar coneixent la nostra terra
i un cop l’any fem un viatge de
tres o quatre dies. A l’estiu fem
aquagim. Finalment, cal dir
que da quinze, en coordinació
amb Càritas, ens trobem a
l’aula polivalent per veure una
pel·lícula i fer un pica-pica.
Anteriorment també s’havien fet altres activitats, que es
podrien tornar a programar si
hi haguessin prou socis interessats: costura, patchwork,
petanca, i ball.

Us esperem per gaudir
de tot plegat!
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Des del setembre de 2015 som a
l’edifici nou del centre cívic, just al
costat de la Biblioteca Vall d’Alfatà.
Aquí disposem de diverses sales
–una de molt gran, d’altres de mitjanes–, una sala d’estar amb televisió, una cuina i un despatx.

sinó que també és un espai d’acollida per a tothom, on podeu trobar
amistat, distracció, tranquil·litat
i molts riures; on podeu adquirir
nous coneixements i habilitats i
hi podeu participar amb noves propostes i projectes.
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08. / AGENDA

Gener Març
DIUMENGE 20
DE GENER
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18 h. Audició de sardanes al
Pavelló.

Febrer
DIUMENGE 10
DE FEBRER
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18 h. Audició de sardanes al
Pavelló.

DISSABTE 2
DE MARÇ

A partir de les 11 del matí, actes
de Carnestoltes 2018, a la Rambla
dels Països Catalans.

DISSABTE 23
DE MARÇ

The Symphony’s Rock: Concert
Apache amb l’Orquesta Simfònica
Universitat de Barcelona

DIUMENGE 9
DE MARÇ

10 h. Duatló Infantil de Santa
Susanna. Centre BTT. Passeig de
Mar.

Graella programació ràdio Santa Susanna

91,7 FM
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

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

