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L’entrevista

L’entrevista amb... Rosa Bagot, es jubila després de treballar durant 49 anys a l’Ajun-
tament de Santa Susanna 

L’1 de juny de 1961, amb només 15 
anys, la Rosa Bagot va començar a 
treballar d’auxiliar administrativa a 
l’Ajuntament de Santa Susanna. Des-
prés de 49 anys , el passat mes de se-
tembre es va jubilar. Tot i que ha pas-
sat moments difícils, assegura que el 
que més li ha agradat de la seva feina 
ha estat el tracte amb les persones i 
el servei al ciutadà, i la diversitat de 
tasques que ha desenvolupat.  

>>Com van ser els seus inicis tre-
ballant a l’Ajuntament de Santa 
Susanna? 
Quan vaig començar, a l’Ajuntament 
només treballàvem el secretari, un 
agutzil i jo. Les places de secreta-
ri i auxiliar estaven agrupades amb 
l’Ajuntament de Palafolls, així que 
treballava tres matins a Palafolls 
i tres tardes a Santa Susanna. Com 
que jo no conduïa, anava a Palafolls 
amb el cotxe de la Renfe, que tenia la 
parada a “La Figarassa” de Palafolls, i 
caminava fins l’Ajuntament,  aproxi-
madament uns 2 km.

>>Quin va ser el seu primer sou?
225 pessetes.

>>Als ajuntaments petits els auxi-
liars administratius acostumen a 
fer tasques de tot tipus. Quines ha 
hagut de fer?
He fet de tot. Des de portar el registre 
d’entrada de documents, la interven-
ció, la tresoreria, el negociat de quin-
tes, el padró d’habitants, preparava 
els discursos de l’alcalde, agafava el 
telèfon...fins anar al Govern Civil, a 
la Diputació, al Col·legi d’Enginyers, 
i assistia als plens en funcions de se-
cretària-interventora, ja que la plaça 
de secretari-interventor d’aquesta 
agrupació va quedar vacant durant 
molts anys.

>>Què ha canviat a l’Ajuntament 
des que va començar fins ara?
Sobretot la tecnologia. Jo escrivia amb 
una màquina d’escriure i a mà, amb 

ploma estilogràfica, o bé amb plomí 
i tinta perquè no hi havia bolígrafs. 
Així que no em podia equivocar. Te-
níem molt pocs recursos i pocs diners 
per comprar material. Les còpies les 
fèiem amb paper de carbó. Curiosa-
ment, abans de jubilar-me treballava 
amb dos ordinadors, un pels temes de 
l’Ajuntament i l’altre pels del jutjat.

>>Deuria ser un gran canvi el pas 
de la màquina d’escriure a l’ordi-
nador.
I tant! L’any 1991 es va informatitzar 
tot l’Ajuntament, especialment la 
comptabilitat, adaptant-la al sistema 
general comptable, i  va ser un canvi 
molt fort. Però m’he reciclat amb cur-
sos de l’Escola d’Administració Públi-
ca, de la a Diputació i la Generalitat 
per procurar adaptar-me a les noves 
tecnologies.

>>Quin és el dia que més recorda 
d’aquests 49 anys?
Mmmmm...Recordo molt un dia con-
cret. Va ser després de tornar del part 
de la meva filla petita, l’any 1979. Vaig 
marxar de la feina el 29 o 30 d’octubre, 
i el 4 de novembre quan vaig tornar a 
casa  havien enderrocat l’Ajuntament 
per fer l’edifici nou. Vaig arribar i 
l’edifici no hi era...gairebé em caic a 
terra! I també quan l’any 1980, grà-
cies a les gestions del secretari Luis 
Chacón, es va desfer l’Agrupació amb 
Palafolls mitjançant un expedient ju-
rídic aprovat pels dos Ajuntaments i 
la Direcció General d’Administració 
Local, així em vaig poder quedar ín-
tegrament amb la plaça a Santa Su-
sanna.

>>Amb tants anys a l’Ajuntament, 
potser ha tingut informació que 
ha hagut de mantenir en secret.
Moltes vegades he tingut informació 
privilegiada que no he pogut explicar 
a ningú, ni al meu marit. Això m’ha 
fet perdre algunes amistats, i algu-
nes vegades males cares a casa. És un 
preu que he hagut de pagar.

>>Un cop va tenir les seves dues 
filles, com compaginava la vida 
familiar i laboral?
Era complicat. He  sacrificat moltes 
vegades la família per davant de la 
feina, i això m’ha fet tenir mala cons-
ciència. Plegava a les 20 h, i alguns 
dies havia d’assistir als plens fins les 
tantes de la nit, altres cops plegava a 
les 14 i a les 15 les meves filles havien 
d’haver dinat i portar-les a l’escola...

>>Què és el que més li ha agradat 
de treballar a l’Ajuntament? 
El contacte amb la gent m’ha agra-
dat molt, tot i que a vegades ha estat 
difícil. Sempre he procurat facilitar 
al màxim a la gent totes les gestions 
amb l’administració.

>>El fet de treballar a l’Ajunta-
ment i viure al mateix poble li ha 
suposat algun problema? 
Sí. Durant una època vaig deixar de 
comprar a l’únic supermercat del 
poble  perquè molta gent em pregun-
tava per coses de l’Ajuntament; so-
bretot el cap de setmana, i això no 
m’agradava.

>>Ha pensat alguna vegada mar-
xar de l’Ajuntament? 
No, plegar no, però moltes vegades 
m’he disgustat per coses que han 
passat i que no m’han agradat. Jo apa-
rento ser una persona  forta, però re-
alment sóc molt sensible i més dèbil 
del que semblo, i en algunes ocasions 
he plorat. Però això, amb tants anys 
treballant al mateix lloc, crec que és 
normal.

>>Si no hagués treballat a l’Ajun-
tament, on li hagués agradat tre-
ballar? 
Al despatx d’un advocat o a un jutjat 
superior.

>>Què farà ara sense l’obligació 
d’anar a treballar? 
Ara li dedicaré més temps a les meves 
filles, i als futurs nets. També cuina-
ré més, ja que m’agrada molt cuinar. I 
seguiré amb la meva col·laboració en 
diferents entitats del poble.

>>Doncs...a gaudir d’aquesta nova 
etapa!
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