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Ja està operatiu el nou 
servei de comuni-
cació per WhatsApp 
que ha posat en marxa 
l’Ajuntament per infor-
mar periòdicament a 
la població sobre les 
principals novetats in-
formatives, avisos i co-
municats del municipi.
Les persones interes-
sades a rebre aques-
ta informació poden 
guardar el número de 
telèfon 660 864 011 com a nou contacte a la seva agenda. I a 
continuació, cal emplenar el formulari telemàtic que trobaran 
habilitat al web www.hostalric.cat. 

SABIES QUE...  
L’Ajuntament activa un nou
canal de comunicació per WhatsApp ?
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finestres de vidre a l’Ajuntament.
Som conscients que tenim un problema de 
transport públic a Hostalric. I en aquest sentit 
hem engegat una sèrie de reunions amb la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de reclamar millores, 
més freqüències de pas i noves vies de comu-
nicació. La resposta no ha estat positiva del tot, 
però ens hem emplaçat a seguir treballant per 
trobar opcions de millora.
Hem invertit esforços a seguir potenciant el 
nucli antic. S’ha implementat una nova àrea 
d’aparcament amb temps més limitat a la plaça 
dels Bous per tal de garantir més mobilitat dels 
vehicles i que es pugui trobar més aparcament. 
Recentment, també hem començat a instal·lar 
alguns vinils per netejar i dignificar el nostre 
carrer Major. Conscients que sense la implicació 
de tots els actors públics i privats no capgirarem 
la situació del casc antic, seguim treballant per 
dignificar-lo.
A les portes de l’estiu tornem a tenir a disposició 
dels veïns i veïnes i sobretot dels nostres infants 
opcions de lleure i d’esbarjo. L’obertura de la 
piscina municipal torna a posar a disposició un 
equipament molt necessari en aquests temps de 
calor.
Aprofito aquest espai per desitjar-vos a totes 
i tots un molt bon estiu i molt bones vacances. 
Que les gaudiu i que siguin per vosaltres un mo-
ment merescut de descans i desconnexió. Us 
recordo que tant jo com l’equip de govern som 
a la vostra disposició i que ens podeu adreçar 
les vostres consultes, peticions o entrevistes a 
l’Ajuntament. Seguim amb el compromís de ser 
al vostre costat.

Benvolgudes veïnes, benvolguts veïns,
Content de poder-me adreçar novament a vosal-
tres a través de la nostra revista municipal. Aca-
bem de viure una nova Festa Major. Després de 
dos anys de restriccions a la cultura, per fi hem 
pogut tirar endavant una celebració sense cap 
impediment. Molt contents d’haver pogut com-
partir amb totes i tots vosaltres aquests dies de 
festa i de cultura popular. Aprofitem per agrair a 
tots els veïns i veïnes i entitats no només la seva 
participació sinó la implicació que han tingut per 
fer-nos viure una Festa Major en majúscules.
Deixem enrere uns mesos de molta feina i de 
molts projectes que van donant els seus fruits. 
Recentment, hem estat guardonats amb el Se-
gell InfoParticipa, hem aconseguit incrementar 
la transparència del nostre Ajuntament des d’un 
48% al 2019 fins a un 94% al 2022. Un reconeixe-
ment a l’esforç que s’ha fet per posar portes i 

Diferència d’ús d’aquests dos canals 
de comunicació municipals

Notificacions de les principals 
novetats informatives, avisos i 
comunicats del municipi.

Aquest és un servei 
unidireccional. L’Ajuntament 
d’Hostalric no respondrà 
cap dels missatges rebuts a 
través d’aquest canal.

Notificació d’incidències 
a la via pública.

Consulta de l’actualitat 
informativa i de la informació 
turística, cultural, d’oci, 
comercial o gastronòmica.

Recepció de notificacions.
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Hostalric és smart Ajuntament d’Hostalric

C/Raval, 45 
CP 17450 - La Selva
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Fax: 972 865 276

E-mail: 
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www.hostalric.cat
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El 27 de maig els Jardins de Marimurtra van acollir la sig-
natura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Hostalric i la Fundació Privada Carl Faust que té com 
a objectius la promoció turística conjunta de les visites 
al Castell d’Hostalric i al Jardí Botànic Marimurtra de 
Blanes i articular una proposta comercial per promoure 
aquestes visites.
El conveni té una vigència de quatre anys i permetrà re-
duir el preu de les visites als dos espais. Així, les persones 
que hagin visitat el Jardí Marirmurtra i/o hi hagin realit-
zat la visita guiada podran accedir als productes oferts 
per l’Ajuntament d’Hostalric amb un descompte del 20% 
en el preu de venda. I les persones que hagin visitat Hos-
talric (entrada al Castell d’Hostalric, visita amb clau i/o 
visita guiada al castell) podran accedir als productes del 
Jardí Marimurtra amb un descompte del 20% en el preu 
de la visita al recinte.

Conveni per a la promoció turística conjunta de les visites 
al Jardí Botànic Marimurtra i al Castell d’Hostalric

El Servei d’Orientació Laboral és un servei que ofereix 
l’Ajuntament i que posa en contacte persones d’Hos-
talric que busquen feina i empreses del municipi que 
necessiten treballadors.
A aquelles persones que busquin un lloc de treball 
l’Ajuntament els ajuda a connectar amb les oportunitats 
de feina existents, com presentar un currículum o com 
afrontar un procés de selecció. A més, també s’ofereix 
a les empreses i comerços d’Hostalric i rodalies buscar 
els millors candidats per a les seves oferts laborals. 
En aquest sentit, des del primer trimestre del 2021 al pri-
mer trimestre del 2022 ja s’han donat cita a 137 perso-
nes, que han utilitzat aquest servei.
Per a ser atès els dilluns de 10 a 13 h cal concertar cita 
prèvia trucant al 972 87 40 40 o enviant un correu a 
orientaciolaboral@hostalric.cat.

Coneixes el Servei 
d’Orientació Laboral 
d’Hostalric?

El 24 de maig La Domus - Can Llensa va ser la seu de 
la segona edició de la Trobada de Productors Locals de 
La Selva. La jornada va consistir en una taula rodona de 
diferents agents del territori implicats en els productors 
locals, tast de productes i networking.

Segona Trobada de 
Productors Locals de la 
Selva

ACTUALITAT MUNICIPAL



Nova figura referent de benestar emocional i comunitari

El passat mes de maig es va incorporar una nova figura 
al CAP d’Hostalric, la Mireia López Riera, la referent de 
benestar emocional comunitari (RBEC). El RBEC és una 
figura que s’ha afegit als equips atenció primària de tot 
Catalunya per les conseqüències emocionals que ha des-
encadenat la pandèmia. Són professionals que vénen de 
l’àmbit de les ciències de la salut (psicòlegs i psicòlo-
gues) i l’objectiu principal és promoure i promocionar la 
salut i el benestar emocional de la comunitat (no trac-
taran patologia individual, ja que això ho fan els psicòlegs 
clínics).
Per fer això és important conèixer molt bé la comunitat, i 
com? Establint aliances amb diverses entitats, associa-
cions i institucions de la zona; i participant en les taules 
comunitàries ja existents. Per exemple, establint xarxa 
entre el casal, centres educatius, l’Ajuntament, Serveis 
Socials, Càritas, Creu Roja, entre d’altres. A partir d’aquí es 
pot crear xarxa entre els diferents agents i es poden pro-
moure plans d’acció i organitzar activitats, tallers, grups 
informatius, etc...
Un aspecte molt rellevant, també, és el fet de conèixer 
tot el teixit comunitari i que des del centre d’atenció 
primària es pugui promocionar la prescripció social, ori-
ginada abans de la figura del RBEC i que ja s’aplica en al-
tres centres. La prescripció social és una estratègia on el 

professional ajuda que la persona es vinculi als recursos 
disponibles de la comunitat. En comptes de receptar un 
medicament per l’ansietat, es promouen altres tipus de 
prescripcions, ja que un dels objectius és desmedicalitzar 
la població. Aquesta estratègia es vol reimpulsar conjun-
tament amb  els professionals de salut comunitària del 
CAP.
La Mireia se centrarà en els cinc municipis de l’Àrea Bà-
sica de Salut: Riells i Viabrea, Breda, Massanes, Sant Feliu 
de Buixalleu i Hostalric. Actualment, ja ha visitat el taller 
de memòria del casal d’Hostalric, ha participat en taules 
comunitàries i ja ha establert diversos contactes de la 
zona.

A mitjans del passat mes de maig van acabar les obres 
de pavimentació de la Zona Esportiva Municipal amb 
l’objectiu de millorar l’accés peatonal de tot el tram ex-
terior al camp de futbol. L’actuació es va dur a terme en 
el tram que hi ha entre el Pavelló 1 i l’entrada del restau-
rant 5.16 i Club Pàdel Hostalric, que continua l’anterior 
de davant la consergeria.

Des del 14 de juny i fins al 13 de setembre també es re-
collirà la fracció orgànica tots els dimarts a través del 
servei porta a porta. 

Obres de millora a la Zona 
Esportiva Municipal

El servei de recollida de la 
fracció orgànica s’amplia 
durant els mesos d’estiu
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El Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica 
i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) ha atorgat la distinció del Segell In-
foParticipa 2022 a l’Ajuntament d’Hostalric. 
Així, la pàgina web municipal www.hostalric.cat ha 
estat distingida com una de les més transparents de 
Catalunya. En concret, el consistori hostalriquenc ha 
obtingut un 94,23% de compliment dels 52 indicadors 
establerts.
El reconeixement premia l’empenta i l’esforç dels 
equips tècnics i polítics de l’Ajuntament d’Hostalric per 
a mostrar la informació a la ciutadania d’una manera 
clara i entenedora.  En aquest sentit, des de l’any 2019 
la progressió ha estat clarament ascendent pel que fa 
al compliment dels indicadors del Segell InfoParticipa:

• 2019: 48.08%
• 2020: 47.92%
• 2021: 50%
• 2022: 94.23%

L’Ajuntament obté el Segell 
InfoParticipa 2022

“Aparca i compra”, la nova regulació d’aparcament a la plaça 
dels Bous

Des del 9 de maig s’ha posat en funcionament a Hostal-
ric el nou sistema de gestió de l’aparcament de la plaça 
dels Bous: l’”Aparca i compra”. Aquest sistema té com a 
objectiu promoure el comerç i facilitar l’aparcament de 
proximitat als establiments de la zona.   
L’àrea “Aparca i compra” és una zona d’estacionament 
de vehicles gratuïta i amb un temps màxim limitat a 45 
minuts. Així, amb aquesta iniciativa es pretén millorar 
l’accés amb vehicle al nucli antic per tal de millorar-ne 
l’activitat comercial. A més, com a conseqüència hi haurà 
més rotació de vehicles i això facilitarà que hi hagi més 
disponibilitat de llocs lliures per a visitants i consumidors 
que facin les seves compres quotidianes.
L’horari de l’estacionament limitat “Aparca i compra” és 
de dilluns a divendres, de 08 a 13 h i de 16 a 20 h; i dis-
sabtes, diumenge i festius, de 08 a 13 h. L’Ajuntament 
d’Hostalric facilita discs horaris per indicar l’hora d’arri-
bada, que es poden trobar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
i a l’Oficina de Turisme.
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Noves formacions adreçades als 
comerços locals 

Els dies 7 i 9 de juny el Centre Cultural Serafí Pitarra va acollir una forma-
ció adreçada al teixit comercial hostalriquenc sobre copywriting i fotogra-
fia. L’objectiu d’aquestes sessions era potenciar la imatge dels comerços i 
aconseguir impactar amb les paraules.

L’Espai amb Cor obre les portes

El passat 1 de juny es va inaugurar a Hostalric, de la mà de Càritas, l’Es-
pai amb Cor: un punt per a l’intercanvi de roba infantil i juvenil. L’Espai 
amb Cor està habilitat al carrer Forn número 4 i totes aquelles persones 
que hi portin 5 peces de roba en bon estat podran emportar-se unes 
altres 5 peces.

Noves activitats 
del grup 
d’empoderament 
local “Dones 
Horrat”

El passat 10 de juny el grup d’em-
poderament local “Dones Horrat” 
de la Taula de Benestar i Comuni-
tat d’Hostalric va poder gaudir d’un 
petit taller sobre plantes silvestres 
de l’entorn de la riera.
Per iniciativa de Càritas, i gràcies 
a la col·laboració de l’Ajuntament, 
van poder comptar amb els amplis 
coneixements sobre medicina na-
tural de la mà de la formadora Te-
resa Puértolas, que les va convidar 
a conèixer millor les propietats i 
usos de la flora que sovint anome-
nem “males herbes”, però que no 
ho són. Sens dubte, tot un món per 
explorar a tocar de casa.

7   56 JULIOL 2022

ACTUALITAT MUNICIPAL



8   56 JULIOL 2022

El Centre Cultural Serafí Pitarra 
va acollir el 7 de juliol el Fòrum 
Ciutadà de Priorització. Durant la 
sessió, oberta a tota la població, 
els assistents van seleccionar els 
projectes finalistes que se sotme-
tran a votació popular en el marc 
de la convocatòria de Pressupos-
tos Participatius 2022 de l’Ajunta-
ment d’Hostalric. En aquest sentit, 
el consistori ha fet enguany una 
reserva en el pressupost munici-
pal de 35.000€ perquè els veïns i 
veïnes decideixin a quins projectes 
de la partida d’inversions els volen 
destinar.
Ara, un cop els veïns i veïnes han 
seleccionat en el Fòrum Ciutadà 
de Priorització les propostes ciu-
tadanes finalistes que se sotme-
tran a votació, durant els mesos de 
juliol i agost l’Ajuntament durà a 

terme abans de la votació final una 
campanya informativa dels projec-
tes finalistes a través dels diversos 
canals de comunicació municipals: 
web, xarxes socials, App, i el portal 
web www.decidimhostalric.cat. A 
més, també s’habilitarà un espai 
físic al claustre de l’Ajuntament 
amb tots els projectes finalistes.
I finalment, de l’1 al 14 de setem-
bre tindrà lloc la votació final, on 
hi podran participar totes aquelles 
persones empadronades a Hostal-
ric majors de 16 anys. La votació es 
realitzarà de forma online (per mi-
tjà de l’App) i als punts de votació 
presencials habilitat a l’OAC i a la 
Biblioteca Modest Salase. L’acte 
d’escrutini tindrà lloc el 16 de se-
tembre a les 12 h a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament.

10 projectes formaran part de la 
fase final del procés

Els veïns i veïnes que van prendre 
part del Fòrum Ciutadà de Prioritza-
ció, després d’una dinàmica de debat 
i defensa de propostes, van elegir 10 
actuacions finalistes que formaran 
part de la votació popular d’entre les 
prop d’una quarantena de propostes 
que, prèviament, van ser validades 
pels serveis tècnics municipals. Així, 
la relació de propostes que passen a 
la votació final és la següent:

El Fòrum Ciutadà escull 10 
propostes com a projectes 
finalistes dels Pressupostos 
Participatius 2022

• Adquisició d’un escenari de 10x6 
portàtil amb sostre.

• Horts comunitaris.
• Condicionament progressiu 

d’accessibilitat a la via pública 
d’Hostalric.

• Instal·lació de papereres fraccio-
nades per reciclatge pels carrers 
del poble. 

• Condicionament de la vorera de la 
zona de davant l’Escola Mare de Déu 
dels Socors amb bancs i arbres.

• Adequació d’una zona de pícnic a 
la zona de la falda del castell.

• Posar una font a la plaça de 
davant de l’Institut Vescomtat de 
Cabrera.

• Millores a la nova plaça ubicada 
davant l’Escola Mare de Déu dels 
Socors per adequar-la a un en-
torn escolar i fer-la més segura 
pels infants, incorporant ele-
ments de protecció (tanques) i 
algun element de joc pels petits.

• Fer un skate park. 
• Instal·lació de tendals o altres 

solucions d’ombra als principals 
parcs i places.

ACTUALITAT MUNICIPAL
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L’equip redactor del projecte liderat 
per l’arquitecte José Maria Sánchez 
Garcia i Adriana Vázquez Balló han 
entregat la versió definitiva del pro-
jecte executiu de restauració del 
castell a l’Ajuntament. Al llarg dels 
propers anys es buscarà finançament 
mitjançant subvencions per a poder 
realitzar-lo.
Durant els últims mesos s’ha treba-
llat en les millores del projecte per 
adaptar-lo a les necessitats turísti-
ques i culturals de la vila, en el sentit 
d’adaptar l’espai a les visites guiades 
existents i per a poder fer-hi actes i 
trobades, ja sigui per part dels veïns i 
veïnes d’Hostalric com per a empre-
ses i persones que vulguin llogar l’es-
pai. El lema del projecte “Esqueix” fa 

referència a quatre estructures con-
cebudes de forma independent que 
possibiliten la total accessibilitat als 
espais del castell i els connecta entre 
si. La rehabilitació i adequació dels 
edificis està pensada per a fer-se en 
fases.

El projecte de restauració respecta 
l’estructura del castell i en conserva 
totes les parts originals. Un punt im-
portant és la millora i integració de 
totes les instal·lacions, i que aques-
tes tinguin un funcionament eficient 
i sostenible.

Projecte de restauració del castell com a espai polivalent

Dignificant la memòria històrica d’Hostalric

Amb l’objectiu de dignificar la zona i la memòria històrica 
del municipi, recentment l’Ajuntament ha instal·lat tres 
vinils en diferents locals del carrer Major on s’hi feien 
oficis antics.

ACTUALITAT MUNICIPAL
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De l’1 al 4 de juliol Hostalric va poder tornar a 
gaudir de la seva Festa Major. Quatre intensos 
dies plens d’activitats per a tots els gustos i 
edats, cultura, tradició i diversió.
Tot un èxit organitzatiu i de participació que 
va ser possible gràcies a la implicació de la 
població i a la col·laboració i suport del teixit 
associatiu. A tots ells i elles, moltes gràcies!

Una Festa Major per al record!

FESTA MAJOR



EL NADAL A HOSTALRIC

Una Festa Major per al record!
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FESTA MAJOR
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Una Festa Major per al record!

FESTA MAJOR



Del 25 d’abril a l’1 de maig la Comissió de Festes d’Hos-
talric va organitzar una nova edició del Carrers en Flor. 
Durant tot una setmana les cases, comerços, carrers i 
places es van engalanar amb espectaculars decoracions 
florals i els veïns i veïnes van poder gaudir de múltiples 
propostes lúdiques i culturals que van resultar tot un èxit. 
Aquí podeu veure fotografies de la casa i dels carrers guanyadors.
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El Carrers en Flor omple Hostalric d’activitats i motius florals

CARRERS EN FLOR
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El 15 de maig es va celebrar el tradicional dinar d’home-
natge a la vellesa, després de tres anys d’aturada a causa 
de la pandèmia de Covid-19. Durant la trobada l’Ajunta-

ment va fer un reconeixement al Julián i la Maria, les dues 
persones de més edat que van assistir a l’esdeveniment.

Torna la Festa d’Homenatge a la Vellesa

Un centenar d’infants i joves entre 
els 4 i els 16 anys van prendre part els 
dies 10 i 11 de juny del tastet d’activi-
tats extraescolars esportives d’Hos-
talric. Els participants van poder 
provar durant la jornada els diferents 
esports que s’ofereixen al municipi a 
nivell esportiu.

Un centenar d’infants i joves 
participen en els tastes esportius

HOSTALRIC DINÀMIC
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L’Ajuntament ha impulsat un nou 
premi de treball de recerca de ba-
txillerat amb l’objectiu de potenciar 
l’esperit de recerca entre l’alumnat 
de batxillerat de l’Institut Vescom-
tat de Cabrera vinculant la seva 
investigació al poble i la vida d’Hos-
talric. Es tracta del Premi Montse-
rrat Casas de Treballs de Recerca de 
Batxillerat, convocat per la Regido-
ria d’Infància, Joventut i Igualtat.
La primera edició es durà a terme el 
pròxim curs 2022/2023 i en aquesta 
convocatòria inicial hi podran pren-
dre part els i les alumnes que en-
guany estan cursant primer de ba-
txillerat. El Premi Montserrat Casas 
de Treballs de Recerca de Batxille-
rat valorarà els millors treballs de 
recerca de batxillerat de l’Institut 
Vescomtat de Cabrera que tinguin 
com a objecte d’investigació qual-
sevol disciplina relacionada amb el 
municipi d’Hostalric. 
La convocatòria serà anual i el ju-
rat estarà format per representants 
de l’Institut Vescomtat de Cabrera 

i de l’Ajuntament, així com alguna 
persona de reconeguda trajectòria 
professional dins el món acadè-
mic i cultural. El premi estarà dotat 
amb un total de 1.000€ repartits en 
un primer i segon premi, algun dels 
quals també pot quedar desert si el 
jurat així ho considera. 

La Colla Gegantera d’Hostalric va ce-
lebrar el 30 d’abril la 31a edició de la 
Festa Gegantera d’Hostalric; l’esde-
veniment geganter per excel·lència al 
nostre municipi. I ho va fer desafiant 
a la pluja i amb diferents propostes 
lúdiques i culturals obertes a tota la 
població i amb l’assistència de di-
verses colles geganteres d’arreu del 
territori. 

La pluja no atura la Festa Gegantera

La piscina municipal acull des del 17 
de juny fins al 4 de setembre la nova 
temporada d’estiu d’aquest 2022. 
L’horari d’ús de l’equipament és de 
dilluns a diumenge, de 10 a 20 h.  Els 
abonaments de temporada i les en-
trades d’un dia es podran adquirir di-
rectament a la piscina.

La piscina d’estiu 
obre portes fins 
al 4 de setembre

Neix el Premi Montserrat Casas de 
Treballs de Recerca de Batxillerat

HOSTALRIC DINÀMIC
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El 4 i 5 de juny es va celebrar la pri-
mera edició de la Fira d’Art Contem-
porani d’Hostalric. En la jornada hi 
van prendre part diferents artistes 
que van mostrar al públic les seves 
manifestacions artístiques. A més, 
els veïns i veïnes també van poder 
gaudir d’espectacles i actuacions; en 
una iniciativa impulsada per Steven 
Forster, Yago Verdú i Carmen Guillen.

Espectacular Fira d’Art Contemporani a Hostalric

HOSTALRIC DINÀMIC

Hostalric va tornar a celebrar la tra-
dicional Revetlla de Sant Joan. I ho va 
fer, com a gran novetat, convertint-se 
en la capital de la comarca de la Sel-
va en la rebuda de la icònica Flama 
del Canigó, en una iniciativa impul-
sada per l’Ajuntament i Òmnium Cul-
tural. A la Zona Esportiva Municipal, a 
més, es va organitzar un sopar popular 
i l’actuació de DJ Montbertus.

Hostalric gaudeix amb la Revetlla de Sant Joan



18   56 JULIOL 2022

Podeu visitar el Castell d’Hostalric! Al 
vostre aire, amb visita guiada o amb 
visita teatralitzada. Vosaltres esco-
lliu! 
Com a principal novetat aquest es-
tiu estrenem la visita teatralitzada 
“La casaca del capità”. La Clara de la 
Malla es proposa resoldre un enigma 
de la Guerra del Francès! Agradable 
i divertida visita familiar per resol-
dre’n l’entrellat: la veritable història 
del Capità Riera. Algunes i alguns de 

vosaltres ja l’heu tastat en els assa-
jos oberts a la població, gràcies per 
la vostra col·laboració! En aquestes 
visites les veïnes i veïns podeu gaudir 
de tarifa reduïda, aprofiteu-ho!
Us recordem que del 4 de juny al 30 
de setembre, l’horari serà de dimarts 
a diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 
Visites guiades dissabte a les 11 i a les 
18 h* (visita guiada en castellà) i diu-
menges i festius a les 11 h (recoma-
nem reserva prèvia, places limitades).

Si us visiten familiars i/o amics us 
animem a fer la visita en clau a la 
vila medieval obrint i tancant espais 
al vostre aire! Passeu per l’Oficina de 
Turisme i recolliu-ne les claus. Fins el 
15 de setembre, l’horari és de dilluns 
a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i 
diumenge de 10 a 14 h. 
Aquest estiu si no marxeu de vacan-
ces, no us quedeu a casa! Gaudiu del 
patrimoni que tenim!

Comencem temporada alta amb il·lusió ampliant horaris 
i productes turístics. Aquest estiu us animem a fer el o la 
turista a Hostalric

#OHHOSTALRIC
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L’activitat al Punt d’Informació Juvenil
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Guanyadors dels Premis Literaris 
2022 i del Concurs de Punts de Llibre

XIV Premi de 
Narrativa Curta 
Modest Salse:

XIII Premi de Poesia Modest Salse:

• Infantil A1: “El collaret màgic”, de 
Marta López Pedro.

• Infantil A1 (accèssit): “L’illa dels 
pirates”, de Joana Tusell Marpons.

• Infantil A2: “Elphaba Hatt, prova 
un esport”, de Muntsa Serra Llach.

• Infantil A2 (accèssit): “Genequè?”, 
de Violeta Lafuente Brugada.

• Juvenil B1: “L’aneguet”, d’Elsa 
Gutiérrez Alexoae.

• Juvenil B2: “El monstre i la cura”, 
d’Arnau Rio-Valle Paricio.

• Juvenil B3: “No hi pugis amb mi”, 
de Ferran Cros Ramió.

• Adult C: “Klimt”, de Joan Carles 
Gonzalez Pujalte.

• Infantil A2: “L’abraçada de la mare”, de Clara Barcons Camps. 
• Juvenil B2: “Innocència”, de Clara Antón Jiménez.
• Juvenil B3: “El dinar del meu 12è aniversari”, de Martí Osuna Saavedra.
• Adult C: “La bellesa”, de Jaume Piquet Alcazar.
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Podeu consultar les obres guanyadores a la Biblioteca Modes Salse o al 
web www.bibgirona.cat/hostalric.

Concurs
de Punts 
de Llibre

• Categoria Cicle Inicial: Margot 
Coll Cortès. 

• Categoria Cicle Mitjà: Judith 
Campos Martínez. 

• Categoria Cicle Superior: 
Mariona Porcel Oliva. 

ENTRE LLIBRES



Bibliopiscina

Conferència “L’art de derrotar  
les pors i l’ansietat”
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Durant els mesos de juliol i agost podreu disposar de 
revistes a la piscina amb temes per a tots els gustos: 
infantils, esports,  salut, moda, anglès, motor... Tots els 
divendres de juliol de 17 a 19 h la biblioteca portarà a 
terme tallers de manualitats a la piscina adreçats a 
infants a partir de 3 anys. 

ENTRE LLIBRES

El Centre Cultural Serafí Pi-
tarra va acollir el 10 de juny 
aquest col·loqui dirigit per 
Andreu García Molina amb 

l’objectiu de tractar qües-
tions com l’angoixa durant el 
temps de pandèmia o el pes 
de les responsabilitats.



 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consells de seguretat    
Per evitar cops de calor al cotxe 

 

- Evita esperes innecessàries dins del cotxe  
- Els nens són particularment vulnerables  
- Els animals també pateixen cops de calor  
- Posa el para-sol en aparcar  
- Ventila abans d’entrar  
- Utilitza correctament l’aire condicionat   

e 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

CONSELLS PER  
 VIATGES CARRETERA 

  Evita distraccions de desconeguts 

  No hi deixis res de valor a la vista  

   Quan surtis del vehicle, treu la clau               
i comprova que queda ben tancat  

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consells d’estiu  
A la piscina sigues prudent  

 

• Presta atenció als senyals i als socorristes, i també a la fondària si 
utilitzes trampolins, palanques o tobogans.  

• Entra a l’aigua de manera gradual, perquè el cos es temperi.  
• No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. 
• Vigila els infants i posa’ls una bombolleta o armilla si no saben nedar.  
• Evita que els infants s’empentin o saltin l’un per sobre de l’altre.  
• A les piscines particulars utilitza tanques protectores per evitar que 

els nens entrin i puguin caure. 
• No utilitzis cap tipus de material, com ara pilotes o inflables, que pugui 

suposar un risc.  

Consells de seguretat
de la Policia Local per als 
mesos d’estiu
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AL SERVEI DE LA VILA

Policia Local d’Hostalric
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Antoni Vilabella i Avellaneda i Filomena Fornés i Cuní

Antoni Vilabella i Avellaneda (Hostal-
ric 1872-1948), vidu de M. Socors Radó 
i Bassas, el dia del seu casament amb 
Filomena Fornés i Cuní (Hostalric 1869-
1956), el 3 de gener 1903. Ell aportava 
al matrimoni tres fills de la primera 
muller: en Miquel (nascut el 1894), en 
Salvador (nascut el 1899) i la Carmeta 
(nascuda el 1901). A finals del mateix 
1903 tingueren un fill: en Joan, que es-
devingué l’hereu.
L’Antoni era fill d’en Josep Vilabella i 
Pagès, de mas Martí de Massanes, i de 
la Rita Avellaneda i Bascós, de Sant 
Feliu de Buixalleu. La Filomena era del 
carrer Major 38, filla del fuster hostalri-
quenc Salvador Fornés i Ribot i de Ra-
mona Cuní i Torreyes, de Riudarenes. En 
aquesta mateixa casa la seva germana 
Dolors, juntament amb el seu marit 

Joan Silvestre, hi fundà després un forn 
de pa, que perdurà fins el 1969.
L’Antoni Vilabella fundà el 1909 una 
botiga d’espardenyes i vi al carrer del 
Ravalet número 2, a la casa que havia 
adquirit, coneguda com a cal Frare. Al 
capdavant de la mateixa hi estava la 
seva muller i ell feia de cap de colla 
d’un grup de serradors i també es dedi-
cava a peritar boscos. Durant els anys 
10 i 20 va ser regidor i en dues ocasions 
també alcalde accidental en les nom-
broses absències de Narcís Tusell
Els fills es casaren de la següent ma-
nera: en Miquel amb l’Honorata Mirach, 
en Salvador amb la Manuela Torres, la 
Carmeta amb en Ramon Serras en pri-
meres núpcies i amb l’Enric Riera en se-
gones i en Joan amb la Loreto Vitlloch. 

Instagram: @gentdhostalric

Des de Càritas d’ El passat 12 de juny el Casal de la Gent 
Gran d’Hostalric va celebrar la Festa del Soci amb la tra-
dicional arrossada com es feia cada any, fins que es va in-
terrompre per la pandèmia. Aquest any, per sort, sembla 
que la situació ha millorat i ho vàrem poder celebrar de 
nou. Ens van acompanyar l’alcalde d’Hostalric, Nil Papiol, 
i el regidor de Promoció Econòmica, Treball i Comerç, Pau 
Caselles. Es va fer al Pavelló 2 de la Zona Esportiva Mu-
nicipal, que gentilment  ens va cedir l’Ajuntament d’Hos-
talric. I la veritat és que va anar molt bé. Van apuntar-se 
233 assistents.

Certament, han estat dos anys molt durs per a tothom, 
sobretot per a aquelles famílies que en aquest període de 
temps han perdut éssers estimats i que el 2019 estaven 
entre nosaltres celebrant aquesta diada; i en la represa 
d’aquesta festa ja no hi eren. El nostre record més especial 
per a tots ells. 
També us voldríem fer saber que al Casal estem fent moltes 
activitats i animem a tothom que tingui ganes de fer alguna 
cosa que hi vingui i l’informarem de tot el que es fa, per si 
creu oportú apuntar-se en alguna activitat. Recordeu que 
els que sou balladors, cada diumenge a les 18 hores hi ha 
ball amb música en viu.
Rebeu una cordial salutació i que passeu un molt bon estiu.

Pere Mosoll
President del Casal 

Festa del Soci del Casal de la 
Gent Gran d’Hostalric 2022

MEMÒRIA HISTÒRICA

L’ALTAVEU
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Associació d’Arts Escèniques 
Mou-Ho

Novetats a l’Institut  
Vescomtat de Cabrera 

La jove companyia de dansa LCSA, resident a Hostalric, ha 
participat aquesta temporada en set concursos coreogrà-
fics arreu de Catalunya, a València i a Osca: Concurs Baix 
Montseny a Sant Celoni, Concurs Vila de Blanes, Capital 
Dance de Vic, Concurso Nacional de Danza a València i Ta-
rragona, Concurso de Danza Vaslav Nijinsky a Osca, Premi 
Jujol de Dansa a Sant Joan Despí i La Rock Dance Show a 
Esparreguera. 
Formades a la vila d’Hostalric, han col·laborat també amb 
el Dia Internacional de la Dansa de Sant Celoni, la Gala 
Benèfica per Ucraïna a Lloret de Mar, la festa de Halloween 
a Hostalric i la Festa Major d’enguany. Les ballarines, d’en-
tre 7 i 15 anys, han demostrat la seva passió per la dansa 
i la feina feta al llarg del curs i, totes, han rebut el reco-
neixement dels professionals que organitzen els diferents 
concursos, en forma de medalles, trofeus, diplomes i la 

A l’Institut Vescomtat de Cabrera el curs 2022-2023 co-
mença l’1 de juliol. Durant tot aquest mes i segurament 
part del mes d’agost, esperant que l’equip directiu pu-
guem gaudir d’alguna setmana de vacances, estem de 
reformes. 
És el moment de revisar aules, arreglar desperfectes i 
posar les aules a punt per iniciar al setembre un nou 
curs escolar. Enguany, però, s’hi afegeixen reformes en 
tres àmbits: en els espais de l’institut, en l’àmbit de ges-
tió pedagògica i en l’àmbit curricular. 
En l’àmbit curricular començarem a implantar el nou 
currículum als nivells de 1r i 3r d’ESO i 1r de batxillerat. 
A banda del canvi de currículum a totes les matèries, 

tasca que ha desenvolupat i embastat tot el claustre 
durant l’última setmana de juny i primera de juliol, a 1r 
d’ESO es manté la franja d’optatives de 2 hores; es re-
força la tutoria amb una hora i s’inicia el treball en pro-
jectes durant tot el curs a raó de 2 hores setmanals. A 
3r d’ESO ampliem la franja d’optatives. I a 1r batxillerat 
també s’amplien el nombre de franges optatives, algu-
nes d’elles en format trimestral. 
A l’àmbit pedagògic ampliem el nombre de coordina-
cions, passant de 2 coordinadors a l’ESO a 4 coordina-
dors, un per cada nivell. Aquesta mesura ha de permetre 
millorar la coordinació amb l’EDO, les tutories i l’atenció 
a l’alumnat i a les famílies. 
I per últim en l’àmbit d’infraestructures tenim en marxa 
l’ampliació de la planta pilot  (del CFGM i del PFI) amb un 
nou mòdul que integrarà en un  únic espai la zona d’ela-
boració amb la zona de magatzem i vestuaris. I també 
farem canvis a la biblioteca i a l’antiga planta pilot de 
l’edifici per condicionar-les com a “aules de projectes” 
amb capacitat per uns 35-40 alumnes. 
A l’alumnat i famílies que inicieu la vostra al Vescomtat 
us animen a entrar a la pàgina web del nostre centre 
https://agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/  i trobar 
més informació de tot el que fem al centre: projectes, 
activitats, xerrades, dinamitzacions...

participació en gales de dansa i a fases finals de concurs. 
L’Estela, la Sara, la Maria, l’Elisabet, la Júlia G., la Sthephany 
i la Júlia C. (veïnes d’Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Bre-
da i Fogars de la Selva) han defensat fins a 18 coreografies 
de diferents estils amb nivell i rigor. Enhorabona, noies!
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1

Des de Càritas d’Hostalric, amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, hem iniciat aquest projecte per oferir un espai 
comunitari i de reciclatge on intercanviar roba exclusiva-
ment de mainada. Pensem que amb el reaprofitament de 
la roba, podem posar el nostre granet de sorra per a reduir 
el residu tèxtil que tant contamina el planeta. 
A la vegada, també concebem aquest espai com un 
punt de trobada per a les famílies. Ens agradaria promo-
cionar activistes comunitàries sorgides de l’interès de 
les pròpies famílies i en coordinació amb els recursos i 
agents del poble. 
La roba que es recull i s’intercanvia ha de ser per a nens i 
nenes de 0 a 16 anys. Es demana que estigui en bon estat 
de conservació i neteja, sinó és així es recorda que hi ha 

els contenidors de roba a la Deixalleria Municipal i davant 
de la Policia Local. La roba que es porti a Càritas ha de ser 
roba que un mateix voldria per als seus fills/es.  
El funcionament que plantegem és molt senzill: portes 5 
peces de roba i te’n pots emportar 5 que hi hagi a l’Espai 
amb Cor. Les persones que no puguin fer intercanvi seran 
derivades per Serveis Socials i se’ls farà entrega solidària. 
El servei obre cada 15 dies, el primer i tercer dimecres de 
mes, de 9.30h a 12h i està ubicat al local de Càritas d’Hos-
talric: c/Forn, 4. Des d’aquí fem una crida a les persones 
que els hi agradaria participar al projecte com a volun-
tàries perquè es posin en contacte amb Càritas d’Hostal-
ric (c/Forn 4 o 657 110 910).
Us hi esperem a tots i totes!

L’Espai amb cor d’Hostalric, un projecte d’intercanvi de roba i punt de 
trobada per a famílies

L’ALTAVEU
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Saltaires d’Hostalric

Hola a tothom. Sabem que la sardana no passa pels seus 
millors moments. Malgrat tot, a Hostalric va creixent la 
presència sardanística. Ja amb ballades organitzades 
per Saltaires com per l’Ajuntament. Això ajuda, i en molt, 
a salvar en part la cultura catalana.
Aquesta Festa Major hem tingut la Principal de La Bis-
bal i al mes d’agost les ballades a la fresca tots els di-
vendres, aquest any amb diferents cobles.

El que és bonic de la sar-
dana no està només a 
saber fer els passos, que 
també, sinó en seguir el 
ritme i canvis de música, 
en l’aire petit i en el salt 
gran. S’aconsegueix sincronitzant el peu que no pun-
teja amb l’altre peu, que ho fa al davant. Per anar bé, 
un membre de la sardana compta i reparteix, dient els 
passos que cal fer i un altre controla els ritmes d’aires. 
Com més sardanes es ballen, més s’hi gaudeix i és per 
això que animem a tothom a participar-hi. 
La meva salutació a tothom en nom de la Junta de Sal-
taires.

Mireia Vives Camús
Presidenta                                                                                                     

aDeOna

Aquest any la tercera Caminada del Dia de la Dona, com 
bé sabeu, no es va poder celebrar en el marc de la Set-
mana Lila, sinó a finals de maig. I és que hi ha fenòmens, 
com el temps atmosfèric, que, a vegades, ens fan can-
viar de plans. Què hi farem! Malgrat l’augment de tem-
peratures, es va poder dur amb èxit sense incidències.
El mateix ha succeït amb la 1a edició de l’Exposició d’Art 
de Dones d’Hostalric. Tot i que, en aquest cas, malau-
radament encara no s’ha pogut realitzar després d’ha-
ver-la hagut de suspendre cautelarment en dues oca-
sions. Més endavant enviarem notícies al respecte!
Durant el mes de juny, i com a activitat de tancament 
abans de les vacances, hem realitzat el Taller de Ra-
tafia, activitat que ja s’està convertint en tot un clàs-
sic de l’associació per aquestes dates i que ha reunit 
a més d’una vintena de participants. En aquesta ocasió 
hem comptat amb l’experiència de l’Orència Soler, amb 
qui hem sortit a recol·lectar algunes de les plantes que 

ens mancaven per l’entorn de la vila. Una vegada hem 
tingut els cistells plens hem pogut aprendre alguns se-
crets per preparar una ratafia casolana, econòmica i de 
proximitat.
La Junta d’aDeONA us desitgem una bona Festa Major i 
un bon estiu!

L’ALTAVEU



Pels que heu anat seguint els plens municipals això no us 
sonarà a nou; pels que no ho heu fet, us fem l’explicació:
L’oposició a Hostalric sempre s’havia respectat, SEMPRE. 
Fins aquest últim mandat. Els regidors que formaven 
part de l’oposició havien estat sempre convidats a de-
bats sobre temes municipals importants, a reunions 
fetes amb les diferents entitats i amb les associacions 
de veïns. Estaven informats del que succeïa al poble, 
inclús s’havien treballat pressupostos conjuntament. 
Per últim i no menys important, tenien un sou mínima-
ment respectable i equitatiu al seu càrrec.
Això ha canviat! NOMÉS hem estat convidats a una 
reunió d’entitats perquè la vam reclamar amb ve-
hemència. No ens han informat ni convidat a cap re-
unió d’associació de veïns, ens hem assabentat de les 
coses més importants que han anat passant al poble 
SEMPRE mitjançant les xarxes socials i, com a última 
desconsideració, ens han abaixat el sou a la mínima 
expressió, amb l’excusa d’una contenció necessària, 
però sense predicar amb l’exemple. Gairebé en tots els 
plens ens hem queixat d’aquest tracte NEFAST i sem-
pre hem obtingut excuses precedides del títol que tant 
els agrada, TRANSPARÈNCIA. Sembla que s’han après 
bé el joc de repetir aquesta paraula amb rellevància 
social i moral per adjudicar-se una qualitat que no els 
hi és adjudicable. 
Doncs bé, en l’últim Ple, després de citar unes paraules 
dites textualment per l’alcalde en referència a aquests 
fets i davant l’evidència més absoluta, aquest no va 
poder fer res més que reconèixer per fi, la falta de res-
pecte cap a la nostra figura pronunciant la frase: “vo-
saltres sou l’oposició i nosaltres estem governant, per 
tant, som els que prenem les decisions...”. L’evidència 
el va trair i per primera vegada no va poder fer servir la 
paraula que tant li agrada utilitzar, transparència. Fet 
que vam agrair, doncs va ésser clau per deixar clar qui-
na és la seva postura a l’hora de fer política municipal: 
l’autoritarisme.

Hem acabat la Festa Major 2022. Esperada i desitjada. 
Després de dos anys sense, enguany tocava. Enguany ca-
lia poder tornar a celebrar la nostra Festa Major amb total 
normalitat. I ho hem aconseguit. Però, gràcies a la impli-
cació col·lectiva de molts veïns i veïnes, des de l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament, als veïns i veïnes que heu assistit 
a les activitats, a Protecció Civil, ADF, a la Brigada Municipal 
i al CPL. Però, també i especialment a les entitats que heu 
volgut tornar a sortir al carrer a fer bategar la nostra vila.
Volem agrair a tothom l’ambient sa i festiu que hi ha 
hagut al llarg d’aquests tres dies de Festa Major. Llevat 
d’incidents puntuals que condemnem enèrgicament. 
Tot i així, és important que fem una valoració conjunta 
d’aquesta Festa Major per recollir suggeriments i pro-
postes de millora per la propera edició. I ho volem fer 
conjuntament amb les entitats.
I encara que estiguem a l’estiu la feina no s’atura. Tenim 
el Casal Sol Solet en marxa una altra vegada, garantint 
una proposta més de lleure inclusiu al poble. Estem 
treballant i impulsant la Taula de Benestar Comunitari 
i el grup de treball de la gent gran treballant amb tots 
els agents socials i de salut del municipi. Una de les ac-
cions que s’ha materialitzat és la realització d’enques-
tes personalitzades a la gent gran del nostre municipi 
per conèixer de primera mà les seves necessitats.
Estem en plena temporada turística. Una oportuni-
tat per posar en valor el nostre patrimoni una vega-
da més. Aquest any hem augmentat l’oferta turística 
amb les noves visites teatralitzades. Una aposta pel 
turisme familiar que esperem tingui molt bona rebu-
da entre els nostres visitants.
Hostalric no s’atura. A l’estiu tampoc. Continuem 
amb els serveis d’atenció ciutadana i municipals de 
sempre. I amb més activitats que s’aniran anunciant. 
No volem acomiadar-nos sense recordar-vos que se-
guim al vostre costat pel que calgui. I que ens podeu 
contactar a través de les xarxes socials o al telèfon 
659 832 248.

Salut i bon estiu!

Hostalric no 
s’atura

L’equip de govern 
no respecta a 
l’oposició
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El Ple de l’Ajuntament d’Hostalric, en la sessió extraordinària 
celebrada el passat 20 de juny, va aprovar per unanimitat 
atorgar la distinció d’Hostalriquenc Il·lustre d’aquest 2022 a 
Andreu Garcia Garcés i Josep Mateu Avellana.

L’acte públic de reconeixement a la tasca i a la dedicació 
d’aquests dos veïns del municipi va tenir lloc el 3 de juliol al 
Centre Cultural Serafí Pitarra, en una trobada oberta a tota la 
població i que s’emmarcava en els actes de celebració de la 
Festa Major d’enguany.

Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, destaca que “fem un 
agraïment i reconeixement a títol pòstum, però amb la 
mateixa importància i rellevància que la que ells en el seu 
moment havien donat a la vila. Dues persones que des de 
sempre es van implicar en la vida cultural, social, política, 
associativa, esportiva d’Hostalric. No s’entendria una part 
de la vida cultural i social de la vila sense la implicació d’en 
Josep i l’Andreu”.

“Ambdós tenen una llarga trajectòria de compromís, de 
mobilització, d’implicació, de solidaritat i d’ajuda als veïns i 
veïnes d’Hostalric; i van dedicar una gran part de la seva vida 
a millorar el poble on van créixer i a fer possible amb la seva 
feina el manteniment d’una llarga llista d’entitats que han 
fet i fan bategar la vila”, afegeix Nil Papiol.

Andreu Garcia Garcés
Andreu Garcia i Garcés va ser regidor de l’Ajuntament 
d’Hostalric en diversos mandats liderant les àrees de Cultura, 
Festes i Esports.

A més, també va estar al llarg de la seva vida molt implicat 
amb el teixit associatiu local. Va ser impulsor de les majorets, 
membre del Grup de Teatre de l’Ateneu i de l’AMPA de l’Escola 
Mare de Déu dels Socors, integrant de la Germandat Verge 
dels Socors i de la parròquia d’Hostalric, actiu en entitats 
esportives com el Club Bàsquet Hostalric o l’Atlètic Club 
Hostalric, i va participar en l’Associació Sociocultural de la 
Tercera Edat i en la Colla Gegantera d’Hostalric.

Josep Mateu Avellana
Josep Mateu i Avellana va ser durant diferents mandats 
responsable de les Regidories de Governació, Esports i Via 
Pública de l’Ajuntament d’Hostalric, així com tinent d’alcalde.

I també va estar molt vinculat a l’associacionisme del poble, 
amb Càritas Hostalric, com a membre actiu de la parròquia 
i de la Germandat Verge dels Socors, primer i últim voluntari 
sempre a organitzar les donacions de sang, molt de temps 
vinculat al futbol base de la vila, fundador del Club Bàsquet 
Hostalric, i membre de l’AMPA de l’Escola Mare de Déu dels 
Socors.
 
Hostalriquenc Il·lustre
La distinció d’Hostalriquenc Il·lustre té per finalitat reconèixer 
aquelles persones, institucions o entitats que pel mèrit de 
la seva tasca realitzada, o per la seva conducta, o pels seus 
serveis prestats al municipi hagin contribuït a augmentar el 
prestigi de la vila d’Hostalric.

Es tracta d’un reconeixement i un agraïment que fa tot 
l’Ajuntament sencer i tota la corporació municipal.

Andreu Garcia Garcés i Josep 
Mateu Avellana reben la 
distinció d’Hostalriquencs 
Il·lustres del 2022 a títol 
pòstum
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