
Pressupost municipal 
2023

4

Hostalric commemora 
el Dia internacional de 
la infància

13

ACTUALITAT MUNICIPAL

El 25N omple Hostalric 
d’activitats lúdiques i 
reivindicatives

20

CONTRAHOSTALRIC DINÀMIC

L’Ajuntament haurà de 
retornar 318.779,34€ 
de subvencions de la 
restauració del Castell

6

ACTUALITAT MUNICIPAL

Hostalric viu
un Nadal per al record! Pàg. 8-12

GENER 2023  Imprès en
paper reciclat   58

La Revista HOSTALRIC 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Descarrega’t 
el butlletí
digital aquí



SUMARI

Arquitecte municipal: dimecres, de 09 h a 13 h (cita prèvia)

Enginyer municipal: cita prèvia

Deixalleria municipal: horari d’atenció al públic els dimarts, de 10 a 14 h; 
els dijous, de 15 a 19 h; i els dissabtes, de 10 a 14 h

Tanatori d’Hostalric: horari de vetlles: de 09 h a 13 h i de 16 h a 20 h 
(608 10 56 03 - David Juanhuix)

Ajuntament d’Hostalric 972 86 40 11

Oficina de Turisme 972 87 41 65

Punt d’Informació 
Juvenil

972 87 40 40

Casal de la Gent Gran 972 86 49 27

Rectoria (Breda) 972 87 01 88

Biblioteca Modest Salse 
i Camarasa

972 87 40 40

Llar d’infants 972 86 44 35

CEIP Mare de Déu 
dels Socors 

972 86 44 69

IES Vescomtat de 
Cabrera (Hostalric)

972 86 49 87

Centre d’Atenció 
Primària (CAP)

972 86 43 95

Farmàcia Tusell 972 86 41 55

Policia Local 689 86 46 00

Servei de recollida de 
residus porta a porta

872 01 20 18

Emergències (mèdiques, 
bombers)

112

EDITORIAL

ACTUALITAT MUNICIPAL

EL NADAL A HOSTALRIC

HOSTALRIC DINÀMIC

#OHHOSTALRIC

MEMÒRIA HISTÒRICA

ENTRE LLIBRES

JOVENTUT

AL SERVEI DE LA VILA

L’ALTAVEU

EL FARISTOL

CONTRAPORTADA

3

4-7

8-12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

TELÈFONS D’INTERÈS

SERVEIS AL MUNICIPI

Un any més l’Ajuntament 
d’Hostalric ha editat el ca-
lendari del 2023, que recull 
les principals dates i esde-
veniments del municipi per 
al nou any. El calendari es 
pot recollir de forma total-
ment gratuïta a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de 
dilluns a divendres, de 08 a 
14 h; i els dilluns a la tarda, 
fins a les 17.30 h. 
A l’OAC, a més, també es 
pot recollir el calendari de 
recollida de residus del 
porta a porta d’aquest 2023.

SABIES QUE...  
Ja podeu recollir el calendari del 2023
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nes que segueixen demostrant que som un poble 
viu i amb un teixit associatiu i cultural ben actiu.
Aviat farà quatre anys que m’adreço a vosaltres 
a través d’aquest editorial. Voldria aprofitar per 
agrair als lectors que trobeu el moment per lle-
gir la nostra revista i, més en concret, aquest es-
pai al qual miro de dedicar-hi tota l’atenció que 
li cal. Sovint hi penso, quan preparo l’editorial, en 
aquell veí o veïna que sé que em llegeix sens fal-
ta a cada edició de la revista. Des d’aquí el meu 
agraïment i la meva complicitat.
Comencem un any electoral en què tocarà fer 
balanç de la feina feta, de la que queda pen-
dent i dels projectes que caldrà engegar de nou. 
Vindran uns mesos de confrontació d’idees, de 
models, de propostes. Serà important que entre 
tots siguem capaços de posar Hostalric, els seus 
veïns i veïnes i com podem seguir millorant el 
nostre futur col·lectiu al centre del debat.
Mentre escric aquest editorial ja han començat 
les obres de rehabilitació del camí que uneix 
l’Institut Vescomtat de Cabrera amb la Zona Es-
portiva Municipal. Una actuació llargament rei-
vindicada i que permetrà garantir un pas més ac-
cessible als vianants, alhora que unirà aquests 
dos equipaments. També seguim treballant a 
nivell intern perquè puguin començar aviat les 
actuacions de restauració de la muralla medie-
val i que els terrats formin part definitivament 
de la història del nostre poble.
Tot esperant que sigueu molt feliços, us recordo 
que tant jo com el meu equip de govern estem a 
la vostra disposició per resoldre dubtes, neces-
sitats o proposicions.

Estimats veïns i veïnes,
En primer lloc, permeteu-me que aprofiti aques-
tes línies per a desitjar-vos a totes i tots un feliç 
any 2023! Deixem enrere unes festes de Nadal 
que a Hostalric van començar amb la celebració 
del ja tradicional Mercat de Nadal i van cloure 
amb la magnífica Cavalcada de Reis. Tots i ca-
dascun dels actes que s’han celebrat aquestes 
festes a Hostalric, passant pel tió, la festa de 
Cap d’Any o els carters reials, han sigut possi-
bles gràcies a la implicació de molts veïns i veï-

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 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Llum verda al pressupost municipal per al 2023

Coneixes el bo social elèctric? Dolors Berenguer es jubila

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 28 
de novembre, va donar llum verda al nou pressupost 
municipal per al 2023. Els comptes per al nou curs as-
cendeixen fins als 4.876.138€.
El pressupost municipal per al 2023 inclou un partida 
de 299.000€ en el capítol d’inversions que es desti-
naran a donar compliment a diferents actuacions de 
millora al municipi.
Així, entre els projectes més destacats hi ha una partida 
de 20.000€ per a la posada en funcionament a Hostalric 
d’un nou Centre d’Interpretació d’Ibers i Romans que 
tindrà com a objectiu divulgar i promocionar les dife-
rents troballes arqueològiques dutes a terme al muni-
cipi, així com el vincle d’Hostalric amb la cultura iber 
i romana.
A més, també cal destacar la important inversió de 
120.000€ que durà a terme l’equip de govern per a des-
plegar diferents tasques de millora i arranjament de 
la pista del Pavelló Poliesportiu 1.

El bo social elèctric és un descompte que s’aplica a la 
factura de la llum a consumidors vulnerables. El des-
compte és d’entre el 25% i el 100%, segons els ingressos i 
les circumstàncies, i el bo està gestionat pel Ministeri per 
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i les com-
panyies subministradores.
S’hi poden acollir totes aquelles persones amb pocs re-
cursos econòmics, les famílies nombroses o monoparen-
tals, els pensionistes o els nuclis familiars on algun mem-
bre de la llar rebi l’Ingrés Mínim Vital (IMV). 
Per rebre el bo social cal tenir una potència contracta-
da igual o inferior a 10 kW; una de les modalitats de tarifa 
regulada (PVPC: preu voluntari per al petit consumidor, 
es contracta amb les comercialitzadores de referència); 
i l’empadronament a l’habitatge que rep el subministra-
ment. Per a demanar-lo cal contactar amb la companyia 
subministradora d’electricitat.

Des de l’Ajuntament d’Hostalric volem agrair a Dolors 
Berenguer tots aquests anys de treball ingent, pro-
fessional i de primer nivell al consistori. Li desitgem 
una llarga i feliç jubilació. Gràcies per tot, Dolors!
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Aprovades les ordenances fiscals pel 2023

En la sessió plenària ordinària ce-
lebrada el 27 de setembre es van 
aprovar les Ordenances Fiscals Re-
guladores dels Tributs Municipals 
per al 2023.
En línies generals, malgrat l’incre-
ment generalitzat de preus, les or-

denances fiscals per aquest nou curs 
es mantenen sense grans variacions 
respecte les vigents el passat 2022 
i des del consistori es fa una aposta 
per a no augmentar la pressió fiscal 
als veïns i veïnes.
Així, un dels aspectes més destacats 

que recullen les ordenances fiscals 
per a l’any 2023 és la consolidació 
de les bonificacions sobre diferents 
gravàmens que ha endegat aquest 
equip de govern des de l’any 2019.
En aquest sentit, la gran novetat 
és que els veïns i veïnes veuran re-
compensat novament el seu esforç 
i l’elevat nivell de reciclatge assolit 
a través del porta a porta. I és que 
l’Ajuntament reforçarà la bonifica-
ció de la taxa d’escombraries per 
a totes aquelles famílies que facin 
ús de la deixalleria municipal, amb 
l’objectiu de promocionar i poten-
ciar el servei. I també es reforça la 
bonificació de la taxa d’escombra-
ries per a tots aquells domicilis que 
s’autogestionin les restes orgàni-
ques a través del compostatge.

Aquest mes de gener l’Ajuntament ha començat al camí 
d’accés de l’Institut Vescomtat de Cabrera a la Zona Es-
portiva Municipal (ZEM) els treballs d’arranjament i re-
novació del paviment del camí i de renovació i millora de 
recollida d’aigües pluvials.
L’objectiu d’aquesta actuació, amb un pressupost de 

73.000€, és millorar l’accessibilitat en aquest punt del 
municipi. Les obres estan sent executades per l’empresa ad-
judicatària “Massachs obres i paisatge” i es tracta d’una in-
tervenció prevista en el Pla de govern 2019-2023. El projecte 
està finançat per l’Ajuntament d’Hostalric i durant el desple-
gament dels treballs l’accés peatonal quedarà restringit. 

Arranjament i pavimentació del camí d’accés de l’institut  
a la Zona Esportiva Municipal
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ACTUALITAT MUNICIPAL

El 17 de novembre la regidora i la 
tècnica de Patrimoni de l’Ajunta-
ment van assistir a la Trobada de 
Museus de Suport Territorial Espai 
Cabrera (MEMGA), on es va analit-
zar el producte turístic-cultural 
del Vescomtat de Cabrera. A més, 
també es va visitar part del patri-
moni d’Arbúcies, Hostalric i Breda.

L’Ajuntament haurà de retornar 318.779,34€ de subvencions rebudes 
i no justificades en el projecte de restauració del Castell l’any 2015

Obres al carrer Barcelona i a la Via RomanaDonem a conèixer 
Hostalric, la seva 
història i el seu 
patrimoni

L’Ajuntament d’Hostalric haurà de re-
tornar al govern de l’Estat l’import de 
les diferents subvencions que el con-
sistori va sol·licitar a partir de l’any 2011 
a diferents ens supramunicipals per 
a l’execució dels treballs del projecte 
de restauració del Castell d’Hostalric 
i que, finalment, no es va destinar a 
aquests treballs subvencionables.

L’Ajuntament ha executat al llarg de 
les darreres setmanes la reparació 
de la vorera del carrer Barcelona 
amb l’objectiu de solucionar els 
desperfectes existents i garantir 
una mobilitat òptima i segura per 
aquest vial. 
A més, el consistori també ha actuat 
a la Via Romana, a la cruïlla amb el 
carrer Pau Casals, per a arranjar el 
sistema de clavegueram. 

En aquest sentit, l’obra de la fase 1 de 
restauració del Castell d’Hostalric 
es va acabar executant per un import 
final de 500.419,30€, inferior al valor 
total de les subvencions sol·licitades 
-782.577,36€-. Per tot plegat, el Minis-
teri d’Hisenda reclama ara al consis-
tori que liquidi la subvenció atorgada 
i faci front a la diferència restant -un 
total de 318.779,34€- en no haver pogut 
justificar aquest sobrefinançament.
Des de la regidoria d’Hisenda, s’expli-
ca que es desconeix a què va destinar 
el govern municipal d’aquell moment 
aquests diners. És possible que a ac-
tuacions no subvencionables del ma-
teix projecte o a altres obres d’inversió 
de la vila. El que si que queda clar és 
que aquests diners no eren al romanent 
de tresoreria en el moment del canvi 
d’equip de govern. Al 15 de juny del 2019 
el romanent líquid de tresoreria era de 
97.242€ “. Glòria Joaquim, a més, afe-

geix que “el fet d’haver de retornar ara 
aquesta quantia limitarà la capacitat 
de l’Ajuntament per a poder executar 
més inversions en el proper exercici”.
Així, l’Ajuntament d’Hostalric es veu en 
l’obligació de retornar al govern de l’Es-
tat les quantitats econòmiques obtin-
gudes en el seu moment de l’obra de 
la fase 1 del projecte de restauració del 
Castell que no es van gastar en la part 
subvencionable d’aquest projecte.
L’actual equip de govern entén que en 
el seu moment aquesta quantitat hau-
ria d’haver anat a parar a romanent, 
però quan l’actual consistori va entrar 
a l’Ajuntament el romanent era d’uns 
97.000€. En aquest sentit, l’Ajuntament 
-a l’espera que el Ministeri d’Hisenda 
resolgui favorablement la sol·licitud 
de fraccionament del pagament que 
ha demanat el consistori - es reserva 
el dret a emprendre les mesures que 
estimi oportunes.
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L’Ajuntament actua per a 
combatre l’incivisme a l’àrea 
del Castell

El Grup de Dones d’Hostalric 
també se suma a la 
commemoració del 25N

ACTUALITAT MUNICIPAL

El Castell és un node important a nivell patrimonial i tu-
rístic de la vila d’Hostalric i està catalogat amb el màxim 
nivell BCIN per la Generalitat de Catalunya. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament en té cura i procura conservar-lo i 
restaurar-lo en la mesura del possible.
Darrerament, s’han produït reiterats episodis de vanda-
lisme en la part del portal del Socors que han portat al 
consistori a prendre la decisió de fer un tancament amb 
portes de ferro per tal d’evitar que aquests fets es repe-
teixin. Per tot plegat, des de l’Ajuntament s’espera que la 
població prengui consciencia del patrimoni tan merave-
llós que tenim al municipi, i que tots els vilatans i vilata-
nes puguin continuar gaudint d’aquest espai únic.

En el marc del programa d’activitats que es realitzen en 
el Grup de Dones d’Hostalric, el passat mes de novembre, 
coincidint amb la commemoració del 25N, tot el grup de 
participants va realitzar diferents llacets liles per a re-
partir-los durant l’obra de teatre sobre la violència a les 
dones es va celebrar al Centre Cultural Serafí Pitarra du-
rant el Dia per a l’eliminació de la violència envers les 
dones.
La configuració del grup és molt variada. Els països origi-
naris de les dones que hi participen són el Marroc, Mau-
ritània, Bulgària, l’Argentina, Gàmbia i Senegal; i el grup 
es va dedicar a poder parlar sobre com se celebra el 25N 
en cadascun d’aquests països, finalitzant les converses 
amb la realització d’un mural amb cartells dels diferents 
països i les mans de totes les dones participants, posant 
èmfasi a la NO violència contra les dones.
Les dones que participen en el grup són coneixedores 
de la realitat del maltractament i el patiment que té el 
col·lectiu femení sobre el maltractament, i estan a favor 
de potenciar activitats per tal d’eradicar-lo de la societat.
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Jornada d’exhibició del Dojo Club la Selva

Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música

L’Ajuntament, els comerciants, el teixit associatiu local, i 
les entitats i diferents col·laboradors de la vila van orga-
nitzar un complet programa d’activitats lúdiques, culturals 
i festives per poder celebrar les festes nadalenques. To-
tes elles van resultar un èxit organitzatiu i d’assistència.  
Moltes gràcies a tothom per fer-ho possible!

Hostalric viu un Nadal per al record!

EL NADAL A HOSTALRIC
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EL NADAL A HOSTALRIC

Entrega de premis de la campanya Aquest Nadal, comprar 
a Hostalric s’ho val

Cap d’Any organitzat per Hostalric És Viu Quina de Nadal de l’AFA de l’Escola Mare de Déu dels Socors

Torneig de Nadal, Memorial Tomas Baquero, de la Penya 
Benavinguts Hostalric

EL NADAL A HOSTALRIC
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EL NADAL A HOSTALRIC

Taller de memòria del Casal d’Avis i de l’Institut Vescomtat de Cabrera

Gràcies al grup de carrossers per fer unes carrosses tan maques
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EL NADAL A HOSTALRICEL NADAL A HOSTALRIC

Gràcies als tractoristes i a totes les persones que han  
col·laborat en la Cavalcada
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EL NADAL A HOSTALRIC

Batucada dels Tokats d’Hostalric

Crematorrons 2023 a càrrec de Futbol Sala HostalriquencCol·laboració de Mou-T a la Cavalcada de Reis

Carrossa amb la col·laboració dels comerços d’Hostalric
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HOSTALRIC DINÀMIC

Hostalric celebra 
el Dia Internacional 
de la Infància

Castanyada i Tots Sants a Hostalric

Nova edició de La Marató de TV3 a Hostalric

L’Ajuntament es va sumar el passat 20 
de novembre a la commemoració del 
Dia Internacional de la Infància orga-
nitzant diferents propostes per a tota 
la família. Entre elles, el Ple de cons-
titució del quart Consell d’Infància, 
una activitat artística amb l’alumnat 
d’ESO, jocs XXL i derràping.

Un any més, Hostalric va mostrar la seva 
vessant més solidària sumant-se a una 
nova edició de La Marató de TV3, dedica-
da en aquesta ocasió a la salut cardio-
vascular. Així, diferents entitats locals 
van organitzar diverses propostes per a 

Del 29 d’octubre al 6 de novembre es 
van organitzar diferents propostes per 
a celebrar la Castanyada i la festivitat 
de Tots Sants. Entre elles, una visita 
guiada al Castell, “El túnel del terror”, 
la Ruta entremaliadura-llaminadura, 
l’actuació de Duo Enxebre, sardanes 
amb la Cobla l’Arbucienca, el conte de la 
Maria Castanyera, la Castanyada de la 
Colla Gegantera, contes de castanyes i 
moniatos, cinema en anglès i el concert 
de Sílvia Sabater i Josep L. Viladot.

tota la població; entre elles, un vermut 
solidari de Mou-T, una ballada de sarda-
nes de la mà dels Saltaires d’Hostalric, 
el festival benèfic del Club Patí Hostal-
ric o el Mercat Solidari a càrrec de l’As-
sociació de Veïns del Nucli Antic. 
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#OHHOSTALRIC

Durant el 2022 prop de 15.000 persones van gaudir d’algun 
dels productes turístics que ofereix Hostalric

Hostalric va tancar l’any 2022 amb unes xifres turístiques molt 
positives i encoratjadores. I és que durant el curs passat prop 
de 15.000 persones van gaudir d’algun dels productes turís-
tics que s’ofereixen al municipi. Tot plegat, ha permès cloure 
el curs amb unes dades molt similars a les que s’obtenien a la 
vila abans de l’inici de la pandèmia de Covid-19.
Marta Roura, regidora de Turisme, posa en valor aquests 
resultats i explica que “tot plegat és fruit de la gran feina 
que s’ha fet des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament i 
de l’excel·lent grup de guies locals que tenim. Cada cop 

MEMÒRIA HISTÒRICA

Pasqual Dauder i Grau 

Instagram: @gentdhostalric

Retrat de cap el 1880 de Pasqual Dau-
der i Grau (Hostalric 1855-1927), tercer 
sastre de la família, fill d’Anton Dauder 
i Ralló i de Lluïsa Grau i Mestres, d’Es-
tanyol (Gironès). La nissaga Dauder, 
present a Hostalric almenys des de 
principis del segle XVIII, s’especialitzà 
en l’ofici de sastre a partir de 1814, des-
prés de la Guerra del Francès, inicial-
ment en una casa del carrer Major 92.
Pasqual Dauder, que era el quart de sis 
germans, es casà el 1890 amb Àngela 
Boada i Poch (Vidreres 1858-Hostalric 
1939) amb qui va tenir quatre fills: la 
Lluïsa (1891-1894), la Genoveva (1893-

1895), la Maria (1894-anys 40) i l’Anto-
ni (1896-1941). Aquell mateix any havia 
comprat la casa del Major 37, on fundà 
la nova botiga que perdurà fins a finals 
del segle XX.
De 1905 a 1907 va ser jutge municipal i 
del 1910 al 1918 ocupà el càrrec d’alcalde.
Pasqual Dauder i Grau, afectat de sordesa, 
va morir atropellat pel tren quan es dirigia 
a mas Xirau, la finca que havia adquirit uns 
anys abans, el 29 de novembre 1927. 

més estem apostant per la innovació, la proximitat, la 
qualitat i per una oferta turística de primer nivell. Volem 
ser un referent turístic català que ens permeti donar a 
conèixer els 365 dies de l’any els actius patrimonials, 
gastronòmics i culturals únics que tenim a Hostalric”. 
Si bé respecte al període pre-pandèmic, les xifres de vi-
sitants encara estan sensiblement per sota pel que fa a 
grups organitzats -molt vinculats al turisme estranger- 
i a les visites guiades en cap de setmana, l’any 2022 sí 
que van augmentar notablement les entrades al Castell 
d’Hostalric i les visites en clau, adreçades a un públic 
més familiar i que són els dos productes més demandats 
pels visitants. 
Al mateix temps, el curs passat també van augmentar els 
ingressos obtinguts per l’activitat turística al municipi. En 
aquest sentit, el nou sistema de venda de tiquets en línia 
està funcionant de forma molt positiva i consolidant-se 
amb el pas del temps. 
Finalment, des de l’Àrea de Turisme ja s’està estudiant la 
repercussió que té aquest turisme en el comerç local; per 
exemple, a través d’enquestes al comerç del nucli antic, 
o mitjançant l’avaluació de resultats de diferents dinàmi-
ques que fan els visitants.
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Premi Literari de Narrativa 
Curta i Premi Literari de 
Poesia

Torna el sopar de Nadal

La biblioteca també ha convocat per aquest 2023 
una nova edició dels Premis literaris de narrativa 
curta i de poesia Modest Salse. Les obres es 
poden presentar fins al 24 de març i les bases 
del certamen es poden consultar al web www.
bibgirona.cat/hostalric. 

Enguany la Biblioteca Modest Salse d’Hostalric ha recuperat el tradicional sopar de Nadal del club de lectura adult. 

Durant les festes nadalenques, a més, la biblioteca també 
va dur a terme diferents activitats com el taller de manga 
per a joves, taller de manualitats per a infants, sons per a 
nadons i lots de llibre sorpresa. 

Pròximes activitats a la 
Biblioteca Modest Salse

Per a totes les activitats és obligatòria la inscripció prèvia 
a biblioteca@hostalric.cat, al 972 87 40 40 o al 683 18 56 86. 
Totes les activitats es faran a La Domus-Can Llensa. 
• Divendres 27 de gener (17.30 h): Hora del Conte en an-

glès. “It’s màgic!”, amb Ruskus Patruskus.  Recomanat 
a partir de 3 anys. 

• Divendres 27 de gener (17 h): xerrada sobre la mort 
perinatal i presentació del conte “Bona nit, petit estel”, 
amb la participació de l’Associació La Capsa dels Re-
cords i el CAP d’Hostalric. 

• Divendres 10 de febrer (17.30 h): Hora del Conte. “Bum i 
el tresor pirata”, a càrrec de Cia. Homenots. Recomanat 
a partir de 3 anys. 

• Dilluns 13 de febrer (18.30 h): Club de lectura adult. 
“L’últim amor de Baba Dúnia”, d’Alina Bronsky. 

• Dimarts 14 de febrer (17 h): Club de lectura Tritons Ver-
mells. 

• Dimarts 15 de febrer (18.30 h): Club de lectura Tritons 
Verds.

• Divendres 24 de febrer (17.30 h): Hora del Conte. “Els contes 
de Carnestoltes amb l’Albert”, a càrrec d’Albert Quintana. 

EL NADAL A HOSTALRICENTRE LLIBRES
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JOVENTUT

Joventut Hostalric

• Accions a l’Institut Vescomtat de Cabrera: al centre 
es va celebrar el Dia mundial de la Protecció a la Na-
tura durant el mes d’octubre. A més, pel 25-N es va fer 
una doble dinamització amb la ruleta de l’amistat i la 
proposta “Conèixer és estimar, i estimar és cuidar”. 
També es va organitzar un pati artístic d’espectacle 
de màgia al pati amb Pau Borrell; així com un taller 
formatiu de diversitat sexual adreçat a l’alumnat de 
primer d’ESO i una xerrada a càrrec d’un referent en 
l’àmbit de la diversitat.

• Batucada: es va estrenar amb l’actuació al Mercat de 
Nadal. Al grup hi poden participar joves a partir de pri-
mer d’ESO, els dilluns de 17 a 19 h a l’institut. Per a més 
informació podeu trucar al telèfon 630 209 132.

• Esplai l’Estol de Llops: segueix en marxa els dissabtes 
quinzenals, de 16 a 19 h. Adreçat a infants que estan 
cursant primària. Encara hi ha places disponibles. Per 
a més informació podeu trucar al telèfon 630 209 132.

• Projecte Rossinyol: s’ha iniciat una nova convocatòria 
de mentoria a Hostalric en col·laboració amb la Uni-
versitat de Girona, amb tres noves parelles.

• Inauguració de l’Espai Jove: a finals d’octubre va co-
mençar a obrir l’Espai Jove d’Hostalric, que ja està en 
ple funcionament. Fins al moment s’han fet tallers de 
creps i xapes, s’ha jugat al futbolí, a la Nintendo i al 
tennis taula. El 28 de desembre se’n va fer la inaugu-
ració oficial. L’Espai Jove està adreçat a joves a partir 
de primer d’ESO, els dimecres i divendres de 16.30 a 
19.30 h.

• Escola de Música: aquest any l’Escola de Música 
d’Hostalric realitza les classes de formació dins les 
instal·lacions de l’Institut Vescomtat de Cabrera. El 
passat mes de desembre els alumnes van fer un con-
cert de Nadal al Centre Cultural Serafí Pitarra.
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La Policia Local desplega la 
campanya de comerç segur

AL SERVEI DE LA VILA

Desmantellada una plantació de marihuana a Hostalric

Durant els mesos de desembre i gener la Policia Lo-
cal d’Hostalric i els Mossos d’Esquadra han desman-
tellat tres cases ubicades al municipi que es dedi-
caven al tràfic de drogues. Els operatius es van dur a 
terme després de fer un seguiment i, finalment, grà-
cies a l’autorització judicial corresponent per a poder 
fer l’entrada.

La Policia Local va posar en marxa durant el mes de des-
embre una nova campanya de comerç segur, un opera-
tiu que es duu a terme per les dates nadalenques arreu 
del municipi amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels 
comerciants i prevenir furts, robatoris i estafes.
Així, el cos va intensificar la presència i els patrullat-
ges a peu a les zones comercials durant tot el dia, es-
pecialment en els horaris d’obertura i tancament dels 
establiments; i, al mateix temps, va dur a terme una cam-
panya informativa entre els comerciants, als qui va lliu-
rar un fulletó amb recomanacions per a evitar possibles 
actes delictius, així com informació sobre com actuar i a 
qui alertar en cas de patir o veure un fet delictiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

COMPRES EN LÍNIA     
Consells de seguretat: 

Comprovem que ens trobem en una connexió 
segura i amb encriptació de les dades transmeses.  

QUAN FACIS EL PAGAMENT PER INTERNET: 

Això s’observa amb l’existència d’una S després 
del protocol web: https://www  

És condició necessària, però no suficient, que 
disposi de certificat d’encriptació de la informació 
(https i cadenat). 

1 

2 
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Associació Saltaires d’Hostalric

Hola a tothom,
Estimem la sardana i 
l’estimem com la nostra 
dansa. Avui, en concor-
dança amb aquest amor, 
Saltaires hem endegat 
una sèrie d’actes per 
aconseguir que el nostre 

poble cada dia sigui una vila més sardanista i que ho 
sigui per a tota la població.
És per això que ens esforcem a organitzar diferents 
activitats que pròximament us volem fer avinents 
amb aquest escrit. Com ja dèiem, en el passat escrit 
en aquesta revista municipal ,el mes d’octubre vàrem 
començar el curs de ball i comptatge que ha comptat 
amb una bona acceptació. També us parlàvem de la 
nostra actuació a l’escola i a l’IES. De moment, hem 
començat a l’Escola Mare de Déu dels Socors i hem 
de ressaltar que ho podem considerar un èxit, ja que en 
les darreres audicions hem comptat amb balladores 
i balladors joves provinents de l’esmentada activitat. 
Des d’aquí, donem les gràcies a mestres i professors 
pel seu interès i facilitats donades. El curset a l’IES 
Vescomtat de Cabrera, tot i que hi ha molt bona dis-
posició per part del professorat, es farà durant el 2023.
Fruit d’aquest treball de Saltaires hem fet diferents 
audicions, totes elles amb un èxit considerable. Volem 

esmentar, especialment, la del passat 10 de desem-
bre dedicada a La Marató de TV3 que, amb la Cobla 

“La Principal de la Bisbal“, va omplir la plaça de can 
Llença d’entusiastes sardanistes i va deixar un bon 
llegat per la nomenada Marató i una gran il·lusió per 
a tots nosaltres.
Ara ja estem centrats en la celebració del primer 
“Aplec de la Sardana d’Hostalric” que se celebrarà 
el pròxim 16 d’abril del 2023. És per això que estem 
demanant el suport de tothom, ja que un aplec  és 
sempre un gran esdeveniment per un poble. Tots 
ja l’esperem. Finalment, volem agrair el suport de 
l’Ajuntament d’Hostalric, de l’Agrupació d’Aplecs 
Sardanistes de les Comarques Gironines -entitat de 
la qual formem part- i de Radio Dos 84.

Veniu amb nosaltres i gaudiu de diades inoblidables.

Dia mundial de la lluita contra la depressió

El dia 13 de gener és el Dia mundial de la lluita contra 
la depressió. La depressió és un trastorn mental que 
segons l’OMS afecta, aproximadament, a 280 milions 
de persones a tot el món. Tenim el cas d’en David, que 
fa uns mesos que s’ha sentit trist (a vegades irritable), 
amb dificultats per a concentrar-se, dificultats per a 
dormir, canvis en la gana i falta d’energia. S’ha sentit 
inútil i sense esperança per viure, inclús s’ha plantejat 
si val la pena continuar vivint, ja que ha perdut la moti-
vació per a fer res del que li agradava. En David té una 
parella, la Núria, que acompanya el seu procés amb 
cura i paciència, i l’ha encoratjat perquè busqui ajuda. 
En David reconeix que no vol continuar així, i per això 
ha demanat hora al metge de capçalera, perquè el de-

rivi al psicòleg clínic o al psiquiatre (depenent de la 
gravetat). La psicoteràpia, amb o sense tractament 
farmacològic (depenent del cas), resulta una bona 
opció per al tractament d’aquest trastorn mental. En 
David ha fet el pas per a recuperar-se, i per això en-
coratgem a les persones que pateixen el mateix que 
ell a buscar ajuda. Hi ha una sortida perquè puguem 
sentir-nos millor i cuidar de la nostra salut mental, ja 
que és igual d’important que la salut física.

Mireia López Riera
Referent de Benestar Emocional Comunitari Depar-
tament de l’EAP Breda-Hostalric 

L’ALTAVEU
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Si parlem de trampantojos en termes culinaris, és el 
típic plat que sembla una cosa, però que mitjançant 
l’engany n’és una altra molt diferent. Aquesta és la 
millor definició que hem trobat del govern que diu re-
presentar-nos.

El govern de Sumem utilitza aquests trucs per fer 
una política poc ètica i poc transparent, difamant i 
desviant l’atenció de l’actual gestió apàtica i buro-
cratitzada, mentre es pengen dubtoses medalles.

Durant gairebé 4 anys de mandat no han fet abso-
lutament res pels joves del poble. L’exemple més 
clar de deixadesa el tenim en les darreres festes de 
Nadal. Un programa nadalenc amb activitats que 
excloïen implícitament i explícitament els adoles-
cents majors de 12 anys. La cosa no va millorar gens 
a la revetlla de Cap d’Any, ja que molts joves del po-
ble deambulaven pels carrers sense saber què fer 
i acabant, com sempre, recorrent a una llastimosa 
botellada perquè Sumem no ha sabut, un cop més, 
plantejar-los cap alternativa.

Paradoxalment, el Dia dels Innocents inauguren l’Es-
pai Jove (sospitós, si més no, que sigui tot just a 5 me-
sos de les noves eleccions municipals) i esbomben 
via xarxes socials que són un govern que es desviu 
pel jovent i hi treballa molt.

No creieu que aquesta falsa medalla és en realitat 
un trampantojo preelectoral? Política distant, de 
façana, a base d’Instagram i xarxes socials? 

Comencem un any que ha de ser decisiu per Hostalric. 
És el moment de fer balanç, de mirar enrere i veure el 
progrés i la millora que s’ha aconseguit en molts àmbits 
de la nostra vila. També per recordar quins projectes no 
han pogut tirar endavant i per què. En definitiva, és un 
any per seguir, com sempre hem fet, retent comptes a 
la ciutadania sobre l’acció de govern.

Al mes de maig hi ha eleccions municipals, on haureu 
de decidir amb el vostre vot si voleu seguir apostant per 
l’Hostalric del present i del futur. O voleu tornar enrere. 
El 2019 vau avalar majoritàriament un canvi polític a la 
vila, un canvi centrat en les persones, en el bon govern, 
en la cohesió social, en l’equilibri econòmic de l’Ajunta-
ment, un canvi per la infància i pel medi ambient.

I a aquest canvi ens hem dedicat amb cos i ànima, 
complint a dia d’avui més del 80% del nostre programa 
electoral. Han estat temps complicats, però entre totes 
i tots hem sigut capaços de sobrepassar les dificultats 
i tirar endavant.

Davant de les crítiques, fets. Davant dels dubtes, res-
postes clares. Davant dels errors, transparència.

El projecte de Sumem per Hostalric segueix viu, pro-
jectant i treballant pel futur. A les eleccions del maig 
seguireu trobant la nostra papereta, amb les nostres si-
gles, perquè no tenim res a amagar i moltes propostes 
per seguir endavant!

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.

2023, un any 
decisiu

4 anys de govern 
de trampantojos

EL FARISTOL
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25N: Dia per a l’eliminació de la violència envers les dones

LA CONTRA

Durant el passat mes de novembre es van dur a terme 
diverses activitats organitzades per la Regidoria 
d’Igualtat de l’Ajuntament i el teixit associatiu local amb 
l’objectiu de commemorar el Dia per a l’eliminació de la 
violència envers les dones.

Entre les propostes hi havia la xerrada “El matrimoni 
forçat. Una forma de violència de gènere que cal erradicar”, 
un curs de defensa personal per a dones, la presentació 
del llibre autobiogràfic “25 años de cautiverio” de Charo 
Barcia, el taller “Trenquem el silenci dels abusos sexuals” 
i l’acció “Hostalric no tolera les agressions sexistes” amb 
la col·locació de dues senyals per a mostrar la fermesa 
del municipi en aquesta lluita.

Amb tot, l’acte central del 25N va ser l’activitat “... I un altre 
cop”, un acte de visibilització, denúncia i lluita del procés 
al qual s’enfronta una dona després de patir una agressió.
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