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

Enginyer municipal: cita prèvia

Recollida trastos vells: primer i tercer dilluns de cada mes
(avisar al telèfon 902 103 493)

Deixalleria mòbil: segon dilluns de cada mes 
(davant del col·legi Mare de Déu dels Socors)

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

Ofi cina 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 Municipal 689 86 46 00

Deixalleria 902 10 34 93

Mossos d’Esquadra - 
Urgències
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El Ple de l’Ajuntament celebrat el 20 de gener va donar 
llum verda a la proposta d’acord relativa a la reparació 
jurídica de l’Il·lustríssim alcalde d’Hostalric, Sr. Joan Gui-
tart i Roca, com a víctima del franquisme. El punt va ser 
aprovat per unanimitat de tots els grups municipals amb 
representació al consistori.
Aquesta acció se suma a l’acte institucional dut a terme 
per l’Ajuntament el passat 27 de juliol de 2019 amb motiu 
del 80è aniversari de la mort de Joan Guitart i Roca, i que 
va comptar amb la presència destacada del president del 
Parlament de Catalunya, Roger Torrent.

SABIES QUE... 
Hostalric defensa la 
reparació jurídica de 
l’alcalde Joan Guitart i Roca?



feina dels cossos i forces de seguretat, dels vo-
luntaris de Protecció Civil i ADF i a la solidaritat 
dels veïns i veïnes d’Hostalric, no vam haver de 
lamentar danys personals. Queda la feina més 
complicada: cercar les fonts de fi nançament 
per poder resoldre tots els desperfectes. I en 
això estàvem posant totes les energies fi ns que 
ha arribat l’epidèmia de la Covid-19.
Una altra crisi que torna a tensionar tot el sis-
tema públic i a posar sobre la taula la neces-
sitat de repensar la societat en la que estem 
vivint. On les paraules incertesa i crisi sembla 
que s’instal·lin de manera habitual a les nostres 
vides. Quan ens vam presentar a les eleccions 
l’any passat no esperàvem haver de gestionar un 
ajuntament en aquestes condicions. Però us he 
de dir que estic orgullós i molt agraït a les com-
panyes i companys de l’equip de govern. Perquè 
han estat a l’alçada de la situació, amb l’ines-
timable col·laboració de tots i cadascun dels 
servidors públics d’aquesta corporació. L’Ajun-
tament d’Hostalric ha tret una conclusió fona-
mental d’aquestes crisis, i és que quan actua 
en equip les decisions i les polítiques públiques 
tenen un impacte més gran i efi caç.
No vull acabar sense agrair als professionals del 
sistema de salut pública d’aquest país que estan 
treballant sense descans. I per últim, us vull re-
cordar que el vostre alcalde, el vostre equip de 
govern i el vostre ajuntament està al vostre cos-
tat. Hi som i hi serem. Cuideu-vos molt. Rebeu 
una càlida abraçada.

Estimats veïns i veïnes,
Teniu a mà un nou exemplar de la revista d’infor-
mació municipal. Amb el nou equip de comuni-
cació hem treballat un nou format àgil, senzill i 
alhora institucional i divulgador. Esperem que la 
seva lectura us sigui amena.
Alguns de vosaltres m’heu fet arribar missat-
ges d’ànim aquests dies amb la frase: “aneu a 
crisi per trimestre!”. I és ben cert, a principis 
d’any vam patir les conseqüències del temporal 
Glòria. Un dels efectes de la crisi climàtica que 
estem vivint i que va deixar desperfectes a la 
via pública per valor de més d’un milió d’euros. 
És cert que gràcies a la bona coordinació i a la 

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

Consultes sobre els 
àmbits d’abast municipal, 
excepte els referits a 
l’àrea d’urbanisme.

Informació relativa als 
serveis públics prestats, 
fi nalitzacions de terminis, 
pròxims esdeveniments 
o horaris de les instal·lacions. 

Notifi cació d’incidències 
a la via pública.

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

Recepció de notifi cacions.

Nil Papiol Champagne
Alcalde d’Hostalric
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d’Hostalric
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COVID-19

Des de l’inici de la crisi sanitària l’Ajuntament ha endegat diferents accions preventives i de suport a 
la població amb l’objectiu de contribuir a evitar la propagació del coronavirus i minimitzar els efec-
tes socials i econòmics de la pandèmia. 

El PIJ i la Biblioteca coordinen una borsa de voluntaris

Desinfecció continuada de l’espai públic

Seguiment diari a les persones en situació de vulnerabilitat

A peu de carrer contra la Covid-19!

Donant resposta al destacat nombre de persones que 
s’han posat en contacte amb el consistori oferint el seu 
suport i col·laboració desinteressada, l’Ajuntament ha 
promogut la creació i posada en marxa d’una borsa de 
voluntaris per a ajudar, en cas de necessitat, els diferents 
serveis d’atenció a la ciutadania. Aquesta borsa permet 
coordinar totes les actuacions assistencials -de caràcter 
municipal i veïnal- que es duen a terme a la vila per a fer 
front al coronavirus. 
Les persones interessades només cal que es posin en 
contacte telemàticament amb el Punt d’Informació Juve-
nil (PIJ) o amb la Biblioteca Modest Salse, trucant al telè-
fon 972 87 40 40.

L’Ajuntament d’Hostalric, a través 
dels cossos de Protecció Civil i 
de l’Agrupació de Defensa Fores-
tal, ha reforçat els treballs de ne-
teja de les voreres i calçades de 
la via pública ubicades a l’entorn 
dels espais més concorreguts. A 
més, el consistori, com a mesura 
de prevenció i per a evitar la pro-
pagació del coronavirus, també ha 
intensifi cat la neteja del mobiliari 
urbà i de les àrees de contenidors. 

L’Ajuntament també ha reforçat els diferents serveis de 
suport a la gent gran i als col·lectius més vulnerables a 
causa de la pandèmia de la Covid-19. Així, el consisto-
ri -mitjançant el Punt d’Informació de la Gent Gran i 
els Cuidadors (PIGIC)- es troba en contacte telefònic 
permanent amb la gent gran d’Hostalric per a fer un 
seguiment continuat del seu estat de salut i donar-los 
un cop de mà, si cal, en allò més bàsic que requereixin.
Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, destaca la “importància 
de protegir a les persones més vulnerables enfront 
del coronavirus” i avança que “des de Servies Socials 
s’està duent a terme una ingent tasca per a garantir 
el benestar de la nostra gent gran i donar una res-
posta ràpida i efi cient a tots les seves necessitats”.
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ESPECIAL PRESSUPOST 2020

L’impuls de polítiques socials, turístiques i mediambientals 
marca el pressupost de l’Ajuntament d’Hostalric per al 2020

El Ple de l’Ajuntament d’Hostalric ha donat llum verda al pressupost municipal per a l’exercici 2020, que puja 
fi ns als 5.283.047,41 €. L’aprovació es va dur a terme en la sessió extraordinària del Ple celebrada dilluns 17 
de febrer amb els vots a favor de l’equip de govern (SxH-AM) i l’abstenció del grup municipal de JxCAT-JUNTS. 

La principal inversió de 2020 serà la millora de l’enllume-
nat exterior del municipi (314.001,50€, dels quals 150.000€ 
estaran subvencionats pel Ministerio para la Transición 
Ecológica) a través de l’habilitació de nova il·luminació led 
que permetrà donar passos signifi catius cap a la transició 
energètica. En matèria de sostenibilitat també destaca la 
construcció de la deixalleria municipal, la compra dels cu-
bells i bidons per a la implantació del nou servei de reco-

llida de residus porta a porta (90.000€), o l’execució de pro-
jectes de restauració del medi ambient i conservació de 
la biodiversitat (18.000€). Mentrestant, el consistori també 
reforçarà la promoció i dignifi cació del patrimoni local 
amb inversions com el projecte de transformació del cava-
ller del Castell d’Hostalric en espai polivalent (100.058,82€) 
o la restauració del revellí del Castell (30.000€).

Al mateix temps, els comptes municipals de 2020 també 
incrementen la despesa social de l’Ajuntament per tal de 
donar suport a l’emergència habitacional i millorar l’aten-
ció i la protecció que s’ofereix als veïns i veïnes, sobretot 
dels col·lectius més sensibles i vulnerables.

En aquesta línia, destaca l’augment que experimenta la 
partida pressupostària destinada al Servei d’Intervenció 
Socioeducativa en infants (SIS), que passa dels 2.760€ l’any 
2019 als 17.500€ aquest any 2020. 

Sostenibilitat i patrimoni lideren el capítol d’inversions municipals

Més despesa social per afavorir el creixement i el benestar dels veïns i veïnes
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament sol·licita la declaració del municipi 
i de la conca de la Tordera com a zona catastròfi ca

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat sol·lici-
tar a l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a 
la Generalitat de Catalunya, la declaració del terme mu-
nicipal d’Hostalric i de la conca de la Tordera com a zona 
afectada per una emergència de protecció civil, altra-
ment conegut com a zona catastròfi ca, a conseqüència 
del temporal Glòria.
El fort vent i la pluja torrencial que va afectar Hostal-
ric -principalment, entre el 21 i el 23 de gener de 2020- 
va generar greus danys materials públics i privats a la 
via pública, en el patrimoni, als equipaments munici-
pals i centres educatius, i en activitats econòmiques i 
agràries. Així, la memòria redactada pels Serveis Tèc-
nics del consistori xifra en 1.235.870,52€ el cost total 
dels desperfectes materials públics generats al terme 
municipal. Entre els més quantiosos hi ha els danys ge-
nerats a:

• Camí dels Ollers, on les intenses pluges van 
col·lapsar la capacitat de drenatge del camí i van 
provocar la pèrdua d’estabilitat del vial i de les se-
ves proteccions.

• Pas sobre la riera d’Arbúcies, que va desaparèixer 
arrossegat per la rierada.

• Castell d’Hostalric, on se’n va veure afectat tant el 
talús sud com el baluard nord del monument.

• Escola Mare de Déu dels Socors, fet que va obligar 
a suspendre temporalment les classes lectives i 
les activitats escolars en aquest centre educatiu.

En aquest sentit, el Pressupost Municipal per a l’any 
2020 incorpora una despesa inicial de 100.000€ per a fer 
front als desperfectes; si bé és previst que el seu arran-
jament quedi subvencionat íntegrament amb diferents 
ajuts autonòmics i estatals. 
Finalment, la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Hostalric 
va acollir a principis del mes de març una trobada insti-
tucional durant la qual es va crear la comissió territorial 
de la part baixa de la Conca de la Tordera; es van avaluar 
les actuacions previstes a la Baixa Tordera després del 
pas del temporal Glòria; es va valorar la resposta insti-
tucional que alcaldes, alcaldesses, consells comarcals 
i diputacions van dur a terme després d’aquest episo-
di; i es van coordinar les mesures postemergències a 
adoptar en futurs casos de desastres naturals o d’altres 
emergències al territori.

Hostalric i el Consell Comarcal sumen esforços per 
millorar l’ocupabilitat al municipi

L’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva han signat 
un conveni de col·laboració per habilitar a Hostalric un 
punt d’assessorament del Servei Integral d’Ocupació (SIO) 
de l’ens comarcal que posi en contacte persones en recer-
ca de feina amb empreses que necessiten cobrir vacants.

Així, una tècnica del Consell Comarcal es desplaça pre-
sencialment al municipi el segon i quart dijous de cada 
mes, de 08 h a 15 h, per donar suport al Servei d’Orientació 
Laboral de l’Ajuntament d’Hostalric, posat en marxa re-
centment. Per a fer ús del nou servei d’orientació laboral 
cal sol·licitar cita prèvia trucant o enviant un missatge a 
través de la plataforma de missatgeria WhatsApp al telè-
fon 673 038 887. El SIO ofereix de forma gratuïta a tots els 
seus usuaris:

• Orientació laboral  i assessorament individualitzat.

• Formació especialitzada en diferents sectors 
professionals.

• Programes d’ajuts a la contractació.

• Servei de borsa de treball i preselecció de candidats.
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El conseller d’Educació visita Hostalric

L’Escola Mare de Déu dels Socors i 
l’Institut Vescomtat de Cabrera van 
rebre el 28 de febrer la visita del con-
seller d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Bargalló.

Abans de visitar els centres educatius 
per a conèixer el seu projecte educa-
tiu i formatiu, el titular d’Educació va 
signar el Llibre d’Honor de la vila i va 
participar d’una reunió de treball amb 
l’equip de govern, on es van tractar, 
entre d’altres, l’anunci per part del De-
partament d’Educació de la construc-

ció d’una nova escola a Sant Feliu de 
Buixalleu un cop s’aprovin els pressu-
postos de la Generalitat per al 2020 i 
s’ampliï el nou pla econòmic i fi nancer 
de construccions del departament. 

En aquest sentit, Nil Papiol, alcalde 
d’Hostalric, avança que l’edifi cació 
d’aquest nou centre a Sant Feliu de 
Buixalleu també repercutiria positi-
vament en les famílies d’Hostalric, ja 
que “permetrà reordenar l’oferta edu-
cativa al nostre territori, desconges-
tionar tant l’escola com l’institut -que 

actualment també acullen alumnes 
vinguts de Sant Feliu de Buixalleu i 
de Massanes- i incrementar la ràtio 
d’alumnes d’Hostalric per classe”.

En la mateixa línia, Papiol afegeix que 
aquest projecte de construcció d’una 
nova escola a Sant Feliu de Buixalleu 
“també implicarà poder solucionar i 
aclarir els litigis que hi havia oberts 
des de fa temps en el si de la Manco-
munitat Verge dels Socors”.

La Domus - Can Llensa, Centre de 
Promoció Turística i Cultural d’Hos-
talric. Aquesta és la nova denomina-
ció ofi cial del Centre Gastronòmic 
Domus Sent Soví, que està sent sot-
mès a un projecte de reformulació 
per part de l’Ajuntament amb l’ob-
jectiu de redefi nir-ne els seus usos 
i espais.
L’equipament va obrir les seves por-
tes l’any 2012 i al llarg dels darrers 
anys s’ha consolidat com un espai 
de difusió turística del municipi i del 
patrimoni gastronòmic i de proxi-

mitat; acollint l’Ofi cina de Turisme 
d’Hostalric, cursos i tallers de cuina, 
degustacions, showcookings, acti-
vitats gastronòmiques per grups... 
Amb tot, l’equip de govern ha apos-
tat enguany per repensar-ne la seva 
funció amb el propòsit de potenciar 
el caràcter municipal, cultural, po-
pular i turístic de l’edifi ci.
El principal canvi que experimenta 
La Domus – Can Llensa afecta als 
seus usos, ja que deixa de ser un es-
pai eminentment gastronòmic per a 
esdevenir un nou centre de promo-

ció turística i cultural. Així, l’edifi -
ci segueix acollint a la planta baixa 
l’Ofi cina de Turisme i ha reconvertit 
aquesta zona en un espai d’activitats 
adaptat per acollir diferents propos-
tes culturals. A més, es mantenen 
els actuals usos de la planta supe-
rior, destinada a activitats gastronò-
miques; i de la planta inferior, on s’hi 
duen a terme formacions i activitats 
culturals. 
Amb tot, La Domus – Can Llensa no 
prescindeix del seu component gas-
tronòmic local i segueix reservant 
petits espais per al desenvolupa-
ment d’activitats culinàries i gas-
tronòmiques lligades a comerços i 
empreses del municipi; si bé, aques-
ta deixa de ser la seva funció prin-
cipal. Finalment, també es manté el 
lloguer d’espais per a activitats em-
presarials i socials. 

La Domus - Can Llensa reformula els seus usos

ACTUALITAT MUNICIPAL
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Hostalric creix durant el 2019 en nombre de visitants

Hostalric va tancar el 2019 amb un notable augment respecte l’any anterior del nombre de visites 
registrades en els diferents espais patrimonials de la vila. Unes xifres que consoliden l’aposta que 
des de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament s’ha dut a terme al llarg dels darrers mesos per 
posar en valor, dignifi car i donar a conèixer arreu del territori la història, la natura, el patrimoni i la 
gastronomia pròpies del municipi.

CASTELL D’HOSTALRIC                                              CLAU DE LA VILA

VISITES GUIADES CONCERTADES

VISITES DE CAP DE SETMANA, 
TEATRALITZADES 
I PROGRAMADES PER LA FIRA MEDIEVAL

2019      4.372 VISITES      

2019      6.317 VISITES      2019      2.975 VISITES      

2019     1.062 VISITES      

ACTIVITATS LÚDIQUES 
I GASTRONÒMIQUES 
A LA DOMUS – CAN LLENSA 

70 ACTIVITATS

2018     1.736  VISITES

2018     6.107 VISITES 2018     2.839 VISITES

2018     822 VISITES

Entitats i esportistes ja poden demanar subvencions

L’Ajuntament ha aprovat les bases específi ques regulado-
res de subvencions per activitats desenvolupades per en-
titats i associacions cíviques, culturals i esportives locals 
i per activitats desenvolupades per esportistes individuals 
del municipi, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva. 

Es tracta de les primeres bases per aquest tipus d’ajuts 
públics que s’elaboren al municipi. Les bases, la convoca-
tòria i la documentació necessària es troben disponibles 
al web www.hostalric.cat i les sol·licituds ja es poden pre-
sentar fi ns al 30 d’abril a l’Ajuntament.

ACTUALITAT MUNICIPAL
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El passat 20 de febrer el Centre Cultural Serafí Pitarra va acollir la presentació dels Pressupos-
tos Participatius, que compten amb una reserva en el pressupost municipal de 2020 de 56.000€ 
perquè la població decideixi a quins projectes de la partida d’inversions els volen destinar. Els 
assistents a la trobada van escollir a través d’un procés de votació a Paco Garcia -membre de 
l’Associació de Patrimoni d’Hostalric i del grup de teatre d’Hostalric “+ o – teatre”- com a repre-
sentant del teixit associatiu local que formarà part de la comissió de seguiment.

Aquestes són les fases del procés participatiu:

En marxa els Pressupostos Participatius 2020

Campanya informativa i presentació de propostes

Envia les teves propostes! 
Ho pots fer de dues maneres:

1. Entrant a www.decidimhostalric.cat
2. Dipositant la butlleta del dors en les bústies que 
trobaràs a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana, la Bibliote-
ca i la Zona Esportiva Municipal.
(Totes les persones empadronades majors de 13 
anys poden presentar propostes)

Període de presentació de propostes: 
a partir de l’1 de març

Les propostes que superin el fi ltratge anterior seran 
debatudes en un Fòrum Ciutadà obert a la participa-
ció de tots els veïns i veïnes d’Hostalric.

Els assistents decidiran els projectes fi nalistes, que 
seran els que passaran a la votació fi nal.

L’acte d’escrutini serà públic i se celebrarà  en una 
data a concretar a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

data a concretar

Totes les propostes rebudes seran valorades pels 
serveis tècnics municipals per tal de comprovar si 
les actuacions compleixen els següents requisits:

data a concretar

Difusió dels projectes fi nalistes a través dels diver-
sos canals de comunicació municipals: web, xarxes 
socials, App, etc. S’habilitarà un espai físic al claus-
tre de l’Ajuntament amb tots els projectes fi nalistes.

En el web www.decidimhostalric.cat s’hi podrà con-
sultar el llistat de propostes vàlides, desestimades i 
les que han estat seleccionades com a fi nalistes.
Aquestes últimes seran quantifi cades econòmica-
ment per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament.

data a concretar

El darrer pas del procés participatiu serà sotmetre a 
votació les propostes fi nalistes. La votació es realit-
zarà de forma online (per mitjà de l’App) i a través 
de diversos punts de votació presencial.

Període de filtratge de les propostes recollides

Fòrum Ciutadà de Priorització

Votació final

Campanya informativa dels projectes finalistes

Data a concretar

Podran votar totes aquelles persones 

empadronades a Hostalric majors de 16 anys

Centre Cultural Polivalent Serafí Pitarra

20h.

Escrutini i anunci de resultats

Respectar el marc normatiu i legal existent

Ser de competència municipal

No contradir plans aprovats per l’Ajuntament

Ser realitzables tècnicament

No sobrepassar els 56.000€

Ser considerades una inversió   
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ORDENANCES FISCALS 2020

L’Ajuntament aprova les ordenances fi scals per al 2020

El passat 11 de novembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament va donar llum verda a les 
Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2020.

IBI

L’impost queda 
congelat i incorpora 

3 bonifi cacions:

1
Per a les famílies 

nombroses i 
monoparentals.      

                

2
Per a persones 

amb renda limitada.

3
Per a edifi cis que 

funcionin amb 
energia fotovoltaica.

S’aplica un 
recàrrec del 50% 

als habitatges 
desocupats 

d’ús residencial.

VEHICLES I AIGUA

Es bonifi ca un 50% 
l’impost de circulació 

dels vehicles elèctrics; 
i un 30% en el cas dels 

híbrids.

Es congela el preu 
de l’aigua destinada 
a ús domèstic en els 

trams de consum 
més baixos.

Es bonifi ca un 10%
la taxa de l’aigua
per a les famílies 

monoparentals i per 
a les persones 

aturades de llarga 
durada.

S’augmenta 
el preu de l’ús

 industrial de l’aigua, 
que deixa de ser 
més barata que 

l’aigua per al consum 
domèstic.

DEIXALLES 
I MEDI AMBIENT

Es bonifi ca un 12% 
la taxa de la recollida 

de deixalles per a
qui s’autogestioni 

les restes orgàniques 
amb el compostatge.

S’augmenten fi ns 
als 1.000€ les sancions 

per abocaments 
il·legals al municipi.

La taxa de 
recollida de residus 
augmenta en un 11% 

per resoldre 
els dèfi cits del servei 

acumulats al llarg 
dels darrers anys i 

millorar la 
seva efi càcia.

CASC ANTIC

Es congelen 
els preus de les

 llicències d’obres 
majors i menors.

Augmenten 
fi ns al 70% 

les bonifi cacions 
per aquelles obres 

que tinguin 
per objecte la 
rehabilitació 

d’edifi cis.

Es bonifi quen 
fi ns al 70% 

les obres de 
divisió d’habitatges 

que busquin ser 
introduïts al 

mercat de lloguer 
o venda.
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EL REPORTATGE

L’Ajuntament transformarà el cavaller del Castell 
d’Hostalric en espai polivalent

L’Ajuntament ha començat a treballar en la defi nició d’un 
projecte per a restaurar el Castell d’Hostalric, un dels mo-
numents més característics i simbòlics del municipi. El 
pla, amb una inversió prevista de 2,1 milions d’euros -que 
se sufragarà amb ajuts de diverses administracions-, ha de 
permetre remodelar la zona del cavaller -l’edifi ci principal 
del Castell, que consta de 2.460 m² repartits entre la planta 
baixa (890 m²), la planta altell (273 m²), la planta -1 (1.024 
m²) i la planta -2 (273 m²)- amb l’objectiu de convertir-la en 
un nou espai polivalent obert a tots els veïns i veïnes i al 
teixit associatiu.

En aquesta línia, el projecte preveu que el cavaller -un cop 
fi nalitzats els treballs d’adequació- esdevingui un espai 
amb tots els equipaments necessaris per a acollir esde-
veniments públics i privats de diversa índole al llarg de tot 
l’any. 

La ciutadania participarà en l’elecció del projecte fi nalista

El concurs de contractació del servei d’arquitectura del 
projecte -que és previst que quedi enllestit al llarg d’en-
guany- ja està en marxa i en aquests moments es troba 
en fase de licitació. Amb tot, l’equip de govern impulsarà 
entre els veïns i veïnes una consulta popular el resultat de 
la qual es tindrà en compte a l’hora d’escollir el projecte 
fi nalista que es durà a terme.

L’Ajuntament executarà la primera gran obra al Castell des 
del 2015 

L’actuació que durà a terme l’Ajuntament es convertirà, 
amb tot, en la primera gran reforma que es duu a terme al 
monument des de l’any 2015, quan es van invertir 750.000€ 
per fer un centre d’interpretació al cos de guàrdia. L’any 
passat el consistori també va destinar 50.000€ a consoli-
dar un talús sota el baluard de la Dent de Serra i 60.000€ 
per reparar els danys ocasionats a causa d’uns aiguats al 
baluard major. 

“El castell és un dels principals pols 
d’atracció turística del municipi i de la 
comarca i un enclavament clau per a 
conèixer i difondre la història de la vila. 
El monument, però, té un gran potencial 
que va més enllà de la seva vessant 
turística i divulgativa i que hem de saber 
vehicular amb rigor per tal d’obrir-lo a tota 
la població i garantir-ne la seva rendibilitat.”

Nil Papiol, alcalde d’Hostalric



“Aquí NO!”

Entre les funcions que duu a terme 
el nou agent cívic d’Hostalric hi ha 
l’enganxada d’adhesius amb el lema 
“Aquí NO!” als voluminosos diposi-
tats de forma improcedent a la via 
pública per a fer visible la molèstia 
que suposa aquest tipus de pràcti-
ques. En aquest adhesiu es recorda 
que llençar voluminosos al carrer 
està totalment prohibit i que es dis-
posa del servei gratuït de recollida i 
de la deixalleria mòbil. 

Recollida porta a porta de 
materials voluminosos

Hostalric disposa d’un servei gratuït 
de recollida de residus voluminosos 
(mobles, grans electrodomèstics, 
matalassos, somiers, estris de la llar 
o altres residus voluminosos) que 
es presta a tots els veïns i veïnes el 
primer i tercer dilluns de cada mes. 
Per a fer-ne ús només cal sol·licitar 
prèviament la recollida trucant al te-
lèfon 872 01 20 18.

La deixalleria mòbil s’instal·la 
davant de les escoles 

Mentrestant, el segon dilluns de 
cada mes també s’instal·la davant 
de les escoles un servei gratuït de 
deixalleria mòbil. 

HOSTALRIC SOSTENIBLE

Hostalric es dotarà d’una deixalleria municipal

L’equip de govern de l’Ajuntament 
encara aquest 2020 un dels projec-
tes més estratègics del mandat en 
termes de sostenibilitat i protec-
ció mediambiental: la construcció 
d’una deixalleria municipal per a 
la reutilització i tractament dels 
residus generats a Hostalric. El pla 
serà sufragat amb les aportacions 
de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Agència de Residus de Catalunya.
Les obres, amb un termini d’exe-
cució aproximat de dos mesos, és 
previst que s’iniciïn enguany un cop 
s’hagi redactat el projecte i s’hagin 
adjudicat els treballs de construc-
ció. La nova instal·lació s’habilitarà 

en un solar municipal destinat a 
equipament públic situat al fi nal del 
carrer Pompeu Fabra dins del polí-
gon industrial Les Pinedes, amb una 
superfície total de 574 m2. El nou 
equipament comptarà amb:

• Tanca perimetral. 
• Ofi cina de recepció.
• Àrees de contenidors 

de gran i de petit volum. 
• Zona coberta.
• Àrea d’emergència.

L’Ajuntament endega una campanya per evitar 
l’abocament improcedent de deixalles a la via pública 

mòbil. 

La Regidoria d’Espai Públic impulsa aquest 2020 una nova campanya divulgativa dirigida al conjunt de la població, en 
el marc del projecte “Cuidem Hostalric!”, amb l’objectiu de prevenir i eradicar l’abocament improcedent de materials 
voluminosos a la via pública i sancionar els infractors amb una elevada sanció econòmica. 
En aquest sentit l’Ajuntament demana col·laboració ciutadana i recorda que si algun veí o veïna detecta una conducta 
incívica a la via pública poden posar-se en contacte amb la Policia Local trucant al telèfon 689 86 46 00, on se’ls atendrà 
amb la màxima confi dencialitat. 
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HOSTALRIC SOSTENIBLE

Comença el compte enrere per a l’arribada del porta a porta 
a Hostalric 

A principis de l’any 2021 és previst 
que s’iniciï a Hostalric la implan-
tació d’un nou model de recollida 
municipal de residus porta a por-
ta que tindrà com a objectiu mi-
llorar les dades de reciclatge i de 
recollida selectiva arreu de la vila. 
En aquest sentit, actualment 
Hostalric recicla poc. El munici-
pi només recull de forma sepa-
rada el 30% dels residus diaris 
que formen la bossa de deixalles 
de cada llar; que són la fracció 
orgànica, els envasos, el paper i 
el vidre. I si d’aquí en restem els 
residus erronis que es barregen al 
contenidors de reciclatge que no 
corresponen, el reciclatge efectiu 

a la vila es redueix a un 20 %.
En els darrers anys Europa ha 
aprovat noves directives que mar-
quen objectius de reciclatge més 
exigents i penalitzacions més 
elevades sobre els residus que 
arriben sense separar als aboca-
dors. I això afecta a tots els estats 
membres i a cada municipi de 
forma particular; entre ells, Hos-
talric. Concretament, per a l’any 
2025 Europa exigeix arribar a un 
55% de reciclatge efectiu i Cata-
lunya preveu incrementar en més 
d’un 50% el cànon que penalitza 
els residus que arriben a l’aboca-
dor.
Per tots aquests motius, els me-

diambientals i els econòmics, 
Hostalric ha de canviar de forma 
substancial el model municipal 
de recollida de residus. I l’aposta 
de l’equip de govern de l’Ajunta-
ment i del Consell Comarcal de 
la Selva és clara, veient els bons 
resultats que han obtingut els al-
tres municipis catalans. I és que 
actualment, més de 200 munici-
pis catalans fan la recollida de 
residus porta a porta i superen el 
75% de recollida selectiva. 
Des del consistori es confi a en la 
cooperació de tots els veïns i veï-
nes per assolir aquest bon propò-
sit i fer d’Hostalric una vila cada 
dia més sostenible. 

Èxit de participació en la jornada de voluntariat 
a la llera de la Tordera
L’Ajuntament, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i el 
cos de Protecció Civil van promoure el mes de febrer una 
acció conjunta per protegir l’ecosistema fl uvial de la Torde-
ra al seu pas pel municipi.       

Es tractava d’una jornada de voluntariat, oberta a tots els 
veïns i veïnes, per a recollir els plàstics i residus acumu-
lats a la llera del riu a causa del temporal Glòria.
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ENTRE LLIBRES

La Setmana Cultural de la 
Biblioteca Modest Salse 
queda ajornada fi ns a nova data

Hora del Conte

“It’s màgic”, a càrrec de Ruskus Patruskus.

Recomanat per a infants a partir de 3 anys

El taller dels dimarts

Sant Jordi.

Recomanat per a 

famílies amb infants 
a partir de 4 anys.

Diada de Sant Jordi

Espectacle infantil i lliurament de guardons del XII Premi Literari 
de Narrativa Curta, el XI Premi Literari de Poesia i el certamen de 
punts de llibre. 

Taller de manualitats

Drac de Sant Jordi de fi ligrana, a càrrec de Rusketa. 

Recomanat per a infants de 7 a 12 anys

La Biblioteca Modest Salse 
ha estrenat un nou centre 
d’interès dedicat a la igualtat 
amb motiu de la commemo-
ració del Dia Internacional 
de les Dones. El “Racó per a 
la igualtat” acull informació 
relacionada amb el feminisme 
i la igualtat de gènere i 
compta amb dues seccions: 
una dedicada a dones, amb 
llibres sobre el feminisme, la 
salut i a l’empoderament; i una 
altra, dedicada als col·lectius 
LGBTIQ. Al mateix temps, 
també s’ha etiquetat la resta 
del fons de l’equipament, 
especialment les novel·les, 
que tracten sobre la igualtat 
de gènere. 

El Dia 
Internacional 
de les Dones 
arriba a la 
Biblioteca
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JOVENTUT

La primera 
audició de 
l’Escola de 
Música d’aquest 
curs va ser el 
concert de 
Nadal.

L’alcaldessa i el 
tinent d’alcalde del 
Consell d’Infància 
d’Hostalric van 
participar en l’acte 
de recepció de Ses 
Majestats el Reis 
Mags d’Orient. 

El grup de Batucada assaja 
cada dimecres. Al llarg de 
les darreres setmanes s’han 
realitzat dues classes obertes, 
s’ha ampliat el grup i s’ha dut 
a terme la primera actuació 
conjunta.

El projecte Rossinyol 
segueix en marxa. 
Les tres parelles de 
mentorats i mentors 
continuen trobant-se 
un cop per setmana 
per a realitzar diver-
ses activitats.

Es duen a terme 
nous assessora-
ments personalit-
zats a joves i noves 
reunions amb joves 
per defi nir propostes 
de lleure pels més 
petits d’Hostalric.

De desembre 
de 2019 a febrer 
de 2020 es van 
realitzar diversos 
tallers de nucli 
jove a l’IES Ves-
comtat de Cabre-
ra.  A més, també 
s’ha participat en 
la Jornada Comar-
cal de Delegats de 
segon d’ESO...

El Ple del Consell d’Infància 
votarà en sessió ordinària quines 
de les propostes recollides 
entre l’alumnat de primària de 
l’Escola Mare de Déu dels 
Socors d’Hostalric seran les que 
es duguin a terme un cop 
superat el fi ltratge tècnic previ.

El Casal d’Estiu ja escalfa motors. Aquest primer 
trimestre de l’any s’han publicat les bases per a la 
contractació de la direcció i del monitoratge del 
casal.

La Direcció General de Joventut i el 
col·lectiu Lo Relacional han ofert 
assessorament en temes de participació 
i de feminisme arran de la participació en 
la formació Avió “3 voltes“ amb la 
cooperativa Candela.

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil
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LA SETMANA LILA D’HOSTALRIC

Hostalric se suma al Dia Internacional de les Dones amb una 
Setmana Lila 

Del 27 de febrer al 13 de març l’Ajuntament i el teixit associatiu van or-
ganitzar diverses activitats lúdico-pedagògiques de sensibilització i 
conscienciació per reclamar la igualtat real entre dones i homes i per 
reivindicar els valors del feminisme. 
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LA SETMANA LILA D’HOSTALRIC
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AL SERVEI DE  LA VILA

Detingudes dues persones com a presumptes autors d’un 
robatori en una empresa 

La ràpida intervenció de la Policia Local va resultar 
decisiva a principis d’aquest 2020 per evitar un fet de-
lictiu a la vila. La matinada del passat 10 de gener el 
cos policial va detenir dues persones com a presump-
tes autors d’un robatori en una empresa del municipi.
La detenció va tenir lloc a la mitjanit quan agents que 
realitzaven tasques de patrullatge preventiu van in-
terceptar dos individus que estaven sostraient mate-

rial divers d’un negoci. A continuació, els agents van 
comprovar els fets in situ i van observar que els pre-
sumptes autors del robatori també disposaven d’un 
vehicle propi que ja duia emmagatzemat part dels 
béns sostrets. Davant d’aquests indicis la Policia Lo-
cal va procedir a la detenció d’aquestes dues persones 
i tot el material presumptament robat va poder ser re-
tornat a l’empresa.

Des del 17 de febrer els uniformes dels agents 
de la Policia Local d’Hostalric incorporen cà-
meres de gravació que permeten fi lmar i ob-
tenir imatges durant les actuacions policials. 
El cos ha adquirit recentment un total de dos 
dispositius d’enregistrament que s’han col·lo-
cat al pit dels seus agents.
Paral·lelament a aquesta acció, la Policia Local 
també té a la seva disposició pistoles elèctri-
ques. La seva utilització només anirà a càrrec 
d’aquells agents formats prèviament a  l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya i es 
podran utilitzar en contextos molt específi cs, 
com ara en una situació d’alta agressivitat o 
quan agents o veïns es trobin en risc.

Els uniformes de la Policia Local incorporen càmeres

Hostalric es dota amb un agent cívic

Hostalric compta des d’aquest any 2020 amb un agent cívic 
que recorre els carrers de tot el terme municipal amb l’ob-
jectiu de promoure el civisme entre la ciutadania i preser-
var i vetllar per la convivència i el benestar veïnal.

 

Quina tasca duu a terme?

Les funcions de l’agent cívic estan dissenyades per ajudar 
els veïns i veïnes en l’ús dels seus drets i deures respecte 
a les normes d’urbanitat vigents:

• Vetllar per una bona convivència entre la ciutadania.
• Garantir que es compleixin les normes més elemen-

tals de civisme.
• Promoure el reciclatge, la recollida selectiva, i l’ús 

correcte dels contenidors o bé de la recollida de vo-
luminosos.

• Atendre els dubtes, queixes i suggeriments dels ciu-
tadans.

• Informar, sensibilitzar i promoure actituds cíviques.
• Notifi car i descriure les incidències a la via pública i 

als equipaments municipals. 
• Coordinar-se amb la Policia Local.
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AL SERVEI DE LA VILA

La Policia Local en números

Durant l’any 2019 la Policia Local d’Hostalric va realitzar al municipi un total de 9.373 serveis. 

CLASSIFICACIÓ DELS SERVEIS:

La Policia Local intercepta un vehicle que transportava 240 
quilos d’haixix

El 5 de gener agents de la Policia Local d’Hostalric i 
de la Policia Local de Vilanova del Vallès van detenir 
un home pels presumptes delictes de conducció te-
merària, atemptat a agents de l’autoritat, i de salut pú-
blica per tràfi c de drogues. 
La detenció es va produir després d’una persecució po-

licial iniciada a la localitat de Vilanova del Vallès, on una 
furgoneta es va saltar un control policial envestint i fe-
rint un agent policial. A l’interior del vehicle els agents 
van localitzar un total de 240 quilos d’haixix embolicat 
en un gran número de paquets. 

Trànsit 

21%
1928

Medi Ambient

1%
128

OAC

9%
792

Suport 
Ajuntament

12%
1161

Seguretat
Ciutadana

22%
2050

Policia
Judicial

1%
129

Policia
Administrativa

4%
340

Menors

0%
18

Policia Proximitat /
Assitencial

30%
2821
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AL SERVEI DE  LA VILA

A més, des del punt d’informació també s’organitzen diferents activi-
tats i serveis:

• Taller de Memòria i activitats lúdiques:  tots dimarts al matí, de 10 
h a 12 h.

• Gimnàstica adaptada a gent gran amb alteracions de la mobilitat.

• Programa  d’entrevistes “Espai Salut” a Ràdio DOS 84 d’Hostalric. 

• Grup de suport al procés de dol: cada primer dijous de mes, de 10 
h a 11 h. 

• Càpsules formatives per cuidadors de gent gran i suport informa-
tiu a familiars cuidadors de gent gran.

• Grup de suport i ajuda mútua per a familiars de cuidadors de gent 
gran.

• Serveis de voluntariat per la gent gran d’Hostalric: acompanya-
ments per a passejar o fer companyia i conversa.

• Parella lingüística: dirigit a dones de més de 65 anys que vulguin 
ser parella lingüística amb una altra dona per aprendre, practicar 
i millorar el català.

• Enviament a casa de material de la Biblioteca: dirigit a persones 
grans que tenen difi cultats per a desplaçar-se fi ns a l’equipament.

Hostalric posa en marxa la taula local de Benestar i Comunitat 

L’Organisme de Salut Pública, l’Ajuntament i Càritas Dio-
cesana de Girona treballen de la mà a Hostalric per a 
reduir les desigualtats i promoure la millora de les con-
dicions de vida i les oportunitats dels veïns i veïnes i fa-
mílies del municipi a través del programa “Benestar i Co-
munitat”. 
Un projecte que té com a objectius promoure la gover-
nança de les polítiques públiques, l’apoderament de les 
comunitats i les persones, la garantia de drets reconeguts 
en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Con-

venció sobre els Drets de la Infància, i la integració ope-
rativa del model de Determinants Socials de la Salut i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible.
A través d’aquest programa a Hostalric s’ha posat en mar-
xa la taula local de Benestar i Comunitat, on hi participen 
els diferents agents socials del municipi. L’espai té com a 
fi l conductor una acció amb dones migrades. Actualment 
participen en aquesta taula representants del Serveis So-
cials, de Salut, de l’Associació de Dones del Poble, Càritas, 
Creu Roja i el Consell Comarcal de la Selva. 

Coneixes el Punt d’informació de la gent gran i els seus 
cuidadors?  

El PIGGiC és l’ofi cina municipal des d’on s’atenen i es gestionen demandes i necessitats de la gent gran del poble i els 
seus cuidadors, evitant-los així desplaçaments innecessaris. 

Ens pots trobar a...     Tercera planta del CAP d’Hostalric, els dijous de 08.30 h a 12.30 h. 
     I al telèfon 972 874 739,  a l’atenció de Dolors Furquet.
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L’ALTAVEU

La Ràdio Municipal dona veu a nous protagonistes
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1/ Margarita Noguera llegint un manifest de l’Associació d’Hostalric, Adeona. 2/ Professora i alumnes donant a conèixer els Rocs de xocolata solidaris de l’Institut 
Vescomtat de Cabrera d’Hostalric, pel programa amics de l’Hospital Sant Joan de Déu. 3/ La cantant Sandra Hunter presentant el seu primer elapé “Moonchild”. 
4/ Josep Cabra, president del Cercle Bredenc; Rosa Erpe i Dolors Roca, de les Dones de Breda. 5/ Els regidors Pau Casellas i Anna Reyero repassant el contingut de 
les festes i mercat de Nadal de l’any 2019. 6/ Xavier i Isona Asencio, pare i fi lla components de la colla castellera Baix Montseny. 7/  Rafael Aguilar, director, i Joaquin 
Arnau, actor, del grup Montcabrera teatre de Riells i Viabrea. 8/ La regidora Anna Noguera i un grup del Consell d’Infància d’Hostalric. 9/ L’administrativa Sara Villa i 
la infermera Susanna Trèmols aprofi tant el dia Mundial del Càncer per parlar de la temàtica. 10/ Maria Romero, Josep Costa del Cercle Bredenc i Pere Anglisano de 
la Colla Sardanista de Breda. 11/ La infermera pediatra Isabel Pelegrin posant en coneixement a l’audiència del potencial valor  nutricional dels llegums.  12/ La lle-
vadora Maria Massa i l’usuària Elisa Alcazar, al costat del seu fi ll Pol, informant de les activitats que es realitzen al CAP d’Hostalric. 13/ Rossy Blanco, David Peguero 
pare, David Peguer o fi ll, Madalina Bosneaga, Alessia Bosneaga i Raúl Rodriguez, parlant de la segona copa WKL Catalana celebrada a Hostalric.
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L’ALTAVEU

Casal de la Gent Gran d’Hostalric

Colla Gegantera d’Hostalric

Escacs: Hostalric s’estrena a Segona Divisió 

El passat dijous dia 20 de febrer, a les 16.30 h de la tarda, el Ca-
sal de la Gent Gran d’Hostalric va celebrar al Pavelló Municipal 
la festa del Dijous Gras. Va consistir en un berenar per a tots els  
inscrits i també es va poder ballar amb el duo ¨NOVA GAMMA”. 
Sobre les 20 hores es va acabar la festa, es va recollir i es va 
donar per fi nalitzat l’acte.
Cal destacar la presència del batlle d’Hostalric, el Sr. Nil Papiol, 
i el regidor d’Esports, el Sr. Oscar Guzman, als quals els estem 
molt agraïts per la seva presència. També donar les gràcies a 
tots els voluntaris que van participar perquè la festa se cele-
brés amb total normalitat.

Després de tantes festes tornem a començar un any nou. Un any ple de sortides arreu 
de Catalunya. Volem que sigui un any  amb moltes cares noves, amb molta alegria i amb 
molta il·lusió.
Som una colla de gent molt ben avinguda, som una gran família, però volem que aques-
ta família es faci molt més gran. És per això que necessitem gent nova que vingui amb 
la nostra colla: gent per portar gegants, tocar el tambor, tocar la gralla o pel que faci 
falta. No patiu, que hi ha lloc per a totes les edats.
Pensem que els Gegants és vida pels més petits de la casa, per això no poden deixar de 
ballar pels carrers. Hem començat unes classes de gralla per a principiants. No dubtis 
i vine a aprendre a tocar la gralla. Faltes TU. APUNTA’T.
Els nostres gegants estan a punt de començar a passejar pels carrers dels pobles de 
Catalunya. Abans de sortir han passat pels nostres perruquers d’Hostalric perquè així 
estiguin ben guapos. Volem donar les  gràcies a la perruqueria Mir per la seva col·la-
boració en pentinar els nostres gegants. Moltes i moltes gràcies! No ens en cansarem 
mai de dir-ho.

L’Ajuntament ha decidit limitar l’espai de les entitats 
a 800 caràcters, així que intentarem ser concisos. El 
Club d’Escacs enguany competeix a la Segona Divi-
sió Catalana i va quedar tercer de Segona Divisió a la 
Copa Girona. A la lliga va 10è. L’equip B s’estrena a 1a 
gironina i va 9è. Al 7è Campionat Social fou primer Ivan 
Rodríguez, segon Daniel Beltran i tercer Joan Fonta-
nillas. Al 6è Campionat Social Actiu fou primer Ivan 
Rodríguez, segon Paco Cobos i tercer Joan Fontanillas. 
Millor infantil, Esteve Garzón. Als campionats escolars 
hem presentat 7 nens.

SI VOLS GAUDIR D’UNA 
BONA TARDA O UN BON 
MATÍ AMB LA COLLA, 
HAS DE VENIR! 

Truca al 667 437 059 
(Jordi).

Obrim els dimarts 
i dijous, de 18 
a 20 hores; i per a 
nens i nenes, els 
dimecres 
i divendres de 
18:45 a 19:45. 
Si voleu contactar, 
657 622 048, 
Facebook o local 
del carrer 
Ravalet, 71. 
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Club Esportiu Hostrailric

Escola Bressol El Patufet

Hostrailric 2020
El passat 16 de febrer es va dur a terme la IV edició de la 
cursa de muntanya HOSTRAILRIC. Una cursa amb dues dis-
tàncies: l’EXPRESS de 13 km i +600 de desnivell positiu, i la 
TRAIL de 27 km i +1550.
Enguany en els circuits s’ha deixat notar els efectes del 
temporal Gloria, fent que les dues curses es tornessin més 
tècniques del que és habitual; no obstant això, més de 600 
corredors/es vinguts  d’arreu de  Catalunya i d’altres punts 
de l’Estat espanyol van venir

 a tastar els nostres indrets i posar el nom d’Hostalric en el 
lloc més alt de les curses de muntanya. A banda dels corre-
dors populars, que són els que fan gran la cursa, també hi va 
haver participació d’atletes de nivell internacional.
Aprofi tar per donar les gràcies per la gran tasca feta a tota 
la colla de voluntaris que de manera desinteressada fan 
que aquesta cursa es pugui tirar endavant.

Junts observem, juguem i aprenem!
Des de l’Escola Bressol s’està fent un canvi de mirada 
del joc dels infants.  Hem anat incorporant en els nostres 
espais material inespecífi c format per elements variats, 
naturals, reciclats... i sense cap fi nalitat concreta, poten-
ciant així un joc imaginatiu i molt ric. Qualsevol material 
en mans de l’infant es pot convertir en la cosa menys pen-
sada.
El joc parteix de tres grans eixos: l’observació, els interes-
sos i les propostes. Sense un dels eixos, la resta no funcio-
naria. Per part de les educadores, l’observació és la eina 
essencial per conèixer als nostres infants i saber quins 
són els seus interessos i les seves necessitats i així mi-
llorar l’activitat educativa. A partir d’aquesta podrem sa-
ber quins objectes els hi agraden més, quins menys, amb 
quins són més creatius... 
A l’escola tenim moltes ganes d’innovar i aprendre. Amb 
temps i dedicació l’educació pot fer un gir molt interes-
sant i enriquidor per tots. Properament ens podeu visitar 
durant la jornada de portes obertes. 

23 



HOSTALRIC ACTIU

El 22 de febrer els carrers de la vila van tornar a 
omplir-se de color i alegria per commemorar la 
Festa de Carnestoltes. Per a l’ocasió, l’Ajuntament 
i Majorettes d’Hostalric –amb la col·laboració del 
teixit associatiu local- van dissenyar un complet 
programa de propostes lúdiques que combina-
ven l’essència i l’originalitat d’aquesta festa; entre 
elles, la Rua de Carnestoltes, una xocolatada, el 
sopar de Carnestoltes, el concurs de disfresses i 
una sessió de discomòbil amb sorpreses a càrrec 
de Mòbil Events. 

Hostalric torna a cantar i ballar al ritme de Carnestoltes!

Qualsevol usuari de Twitter que cerqui @AjHostalric es trobarà amb 
el nou compte ofi cial que el consistori ha habilitat en aquesta xarxa 
social, a través del qual es difonen continguts d’interès general com 
notícies, l’agenda cultural i esportiva local, informacions dels dife-
rents serveis municipals, ofertes de feina o alertes d’incidències. El 
nou perfi l ofi cial de l’Ajuntament a Twitter se suma als ja existents a 
les plataformes Facebook i Instagram.

Ja t’has descarregat l’App “Hostalric és smart”?

L’App gratuïta “Hostalric és smart”, per a mòbils i tauletes tàctils, 
permet portar a la butxaca o a la bossa tota la informació d’Hostalric. 
L’Ajuntament ofereix aquesta aplicació per tal que els veïns i veïnes 
puguin estar al dia del que passa al municipi, així com també ajudar a 
millorar-lo. Per tot plegat, a través de l’App es pot accedir a tota la in-
formació turística, cultural, d’oci, comercial o gastronòmica de la vila.

L’Ajuntament, ara també a Twitter 
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HOSTALRIC ACTIU

La plaça de la Vila va acollir el 15 de desembre el primer 
Mercat de Nadal d’Hostalric. L’activitat, que estava coor-
ganitzada entre l’Associació de Comerciants i Empresa-
ris i l’Ajuntament, va resultar tot un èxit de participació i 
va comptar amb propostes per a recaptar diners per a La 
Marató de TV3, una cercavila gegantera, sardanes nada-

lenques, cantada de nadales, l’espectacle infantil “Circus 
Show Itinerant” d’Actua Produccions i  l’arbre dels desit-
jos, entre d’altres. L’espai, a més, també va acollir 17 pa-
rades de comerços i entitats del municipi que van oferir 
als assistents una àmplia i variada gamma de productes 
locals.

Postals de Nadal a Hostalric
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HOSTALRIC ACTIU

La Regidoria de Cultura ha organitzat l’exposició “La in-
dústria del suro a Hostalric. Industrials i tapers hostalri-
quencs dels segles XIX i XX”; una mostra de Ramon Re-
yero i Dolors Illa que repassa amb imatges, arxius, eines 

i materials històrics els orígens d’aquesta tradició indus-
trial tan arrelada al municipi i a la comarca de la Selva. La 
mostra, inaugurada durant el mes de febrer, es pot visitar 
a La Domus-Can Llensa.

Hostalric repassa el seu vincle amb la indústria del suro 
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EL FARISTOL

Primer de tot voldríem agrair a totes les persones 
que van ajudar a restablir la normalitat davant del 
temporal Glòria. GRÀCIES! També aprofi tem aquest 
espai per fer-vos arribar una refl exió que, com a grup 
municipal, ens inquieta. Des de JxH tenim clar que 
per dirigir un poble són necessàries moltes qua-
litats. En destacaríem dues: el sentit comú i saber 
prioritzar què és important i què no en cada moment. 

Perquè diem això? En un dels plens vam explicar que 
no estàvem d’acord en l’ordre de les intervencions 
que es pensaven fer. Per nosaltres, sense cap mena 
de dubte, la primera era el camí dels Ollers.

Ara ens trobem en una altra situació semblant. Tam-
poc hem aprovat els pressupostos en aquest últim 
Ple perquè no hem vist clares algunes coses. És 
veritat que el poble necessita, urgentment, impul-
sar el comerç i per això és totalment necessari que 
arribin visitants al poble. També pensem que és molt 
interessant fer un concurs d’idees i projectes per-
què ens ajudin a trobar quina és la millor opció pel 
Castell, que és el nostre major atractiu, i poder anar 
a buscar subvencions. 

Però realment és ara el moment? Amb tot el que 
acaba de passar al poble, és el moment d’inver-
tir 100.000 euros en projectes? I anem més enllà... 
Aquests recursos han d’arribar del Ministeri; tal i 
com està la situació política, tenim clar si aquestes 
ajudes arribaran? Potser ni tan sols podem dur a ter-
me aquests projectes; o sí, però a llarg termini. Ara 
mateix pensem que Hostalric podria invertir aquests 
diners en moltes altres coses molt més necessàries 
pels veïns i veïnes, com restablir la normalitat als 
carrers del poble i no tenir-los tancats, la neteja 
dels carrers que últimament deixa molt que desitjar 
o més presència policial, d’entre altres.

Veïns i veïnes, ens retrobem de nou en aquest es-
pai de la revista municipal. Com aquell que res els 
dies, setmanes i mesos van passant i des del go-
vern municipal de Sumem per Hostalric seguim 
treballant per desenvolupar el nostre projecte.

En els darrers mesos hem afrontat el gran repte de 
fer els nostres primers pressupostos des que es-
tem al capdavant del govern, una tasca que hem 
fet amb rigor i responsabilitat; teníem l’objectiu 
de fer un pressupost de contenció i ajustat a tots 
els paràmetres que ens marca la llei i, malgrat tot, 
hem fet un pressupost realista.

Des de principis d’any ens ha tocat viure i afron-
tar situacions que no hauríem volgut. El temporal 
Glòria ens va fer fer esforços inesperats. Quan en-
cara no ens n’havíem sortit del tot, ha arribat un al-
tre entrebanc: la pandèmia del coronavirus. Volem 
agrair novament tot el suport i la tasca realitzada 
per la Policia Local, cossos d’emergència, opera-
ris de la recollida selectiva de residus, voluntaris i 
treballadors de l’Ajuntament que en cada moment 
han estat al peu del canó. Agrair també als comer-
ciants que han seguit a peu de carrer per garantir 
l’abastiment de productes de primera necessitat, 
i a tots els veïns i veïnes pel suport i recolzament. 
Des que estem al govern ens ha tocat viure i ges-
tionar situacions complicades com aquestes, però 
com sempre traiem forces per fer-ho el millor pos-
sible i al costat de la gent, al vostre costat, pel be-
nestar de tothom.

L’acció de govern segueix a tots els àmbits. Sabeu 
que, com sempre, estem a la vostra disposició. Vo-
lem recordar que ens podeu seguir a través de les 
nostres xarxes socials o bé afegint-vos al nostre 
canal de WhatsApp (659832248). També us podeu 
posar en contacte amb nosaltres a hola@sumem-
perhostalric.cat.

Prioritzem?
Malgrat tot, 
ENS EN SORTIREM!
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