La Revista HOSTALRIC
Imprès en
paper reciclat

48 JULIOL 2020 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
El conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies visita Hostalric per
a formalitzar l’acord per
concertar places de centre
de dia al municipi Pàg. 8

COVID-19

L’Ajuntament modiﬁca
el pressupost per
combatre els efectes
de la crisi sanitària

4

EL REPORTATGE

La restauració del
cavaller del Castell
la durà a terme un
equip d’arquitectes de
prestigi internacional

7

ACTUALITAT MUNICIPAL

El Fòrum Ciutadà
escull els projectes
ﬁnalistes dels
Pressupostos
Participatius

HOSTALRIC DINÀMIC

Hostalric se suma al Dia
Internacional Contra
l’Homofòbia i al Dia per
l’Alliberament LGTBIQ+

10

17

SUMARI

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Hostalric

972 86 40 11

Oﬁcina de Turisme

972 87 41 65

Punt d’Informació
Juvenil

IES Vescomtat de
Cabrera (Hostalric)

972 86 49 87

972 87 40 40

Centre d’Atenció
Primària (CAP)

972 86 43 95

Casal de la Gent Gran

972 86 49 27

Farmàcia Tusell

972 86 41 55

Rectoria (Breda)

972 87 01 88

Policia Municipal

689 86 46 00

Biblioteca Modest Salse
i Camarasa

972 87 40 40

Deixalleria

902 10 34 93
088

Llar d’infants

972 86 44 35

Mossos d’Esquadra Urgències

CEIP Mare de Déu
dels Socors

972 86 44 69

Emergències (mèdiques, 112
bombers)

SERVEIS AL MUNICIPI
Arquitecte municipal: dimecres, de 09 h a 13 h (cita prèvia)
Enginyer municipal: cita prèvia

EDITORIAL 3
COVID-19 4-6
EL REPORTATGE 7
ACTUALITAT MUNICIPAL 8-10

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)

#OHHOSTALRIC 11
HOSTALRIC SOSTENIBLE 12-14
SANT JORDI 15
HOSTALRIC DINÀMIC 16-17
ENTRE LLIBRES 18-19
JOVENTUT 20
L’ALTAVEU 21-22

SABIES QUE...
La “Ruta del Vescomtat de
Cabrera” passa per Hostalric

?

EL FARISTOL 23
ENTREVISTA 24

2

48 JULIOL 2020

Hostalric és l’antiga capital administrativa del Vescomtat
de Cabrera i té un conveni signat amb el Consell Comarcal de la Selva per tal de dur a terme varies accions a nivell turístic i patrimonial relacionades amb aquesta part
de la història.
Una de les primeres accions duta a terme en aquest sentit ha estat la senyalització d’elements patrimonials i
localitzacions clau a través d’uns plafons turístics, que
inclouen itineraris d’autodescoberta del Vescomtat de
Cabrera i interpretació dels elements patrimonials d’Hostalric, entre d’altres.

Nil Papiol Champagne
Alcalde d’Hostalric

Estimats veïnes i veïns,
Quan vam entrar a l’Ajuntament d’Hostalric vam
dir que faríem dues auditories per saber quina
era la situació econòmica a l’entrar i per explicar-vos objectivament quina era la situació
econòmica al sortir. Comptes clars. Despeses
transparents. Explicacions. L’exercici de la política es basa en això, en la responsabilitat com a
servidors públics que som de fer les coses ben
fetes.
El primer informe de l’auditoria és clar: hem de
fer un nou Pla Econòmic Financer perquè hem
incomplert els dos anteriors. Perquè des del
2016 incomplim la llei d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat ﬁnancera. Exigim res-

ponsabilitats polítiques? Ho podríem fer, molts
ens ho demaneu, però no ho farem. Ho fem per
carregar contra el govern anterior? Tampoc. Era
un compromís electoral i és un compromís amb
la transparència que tenim com a equip de govern.
Tan malament està l’Ajuntament? No. Hi ha liquiditat, tenim romanent de tresoreria positiu,
els pagaments a proveïdors es fan en termini, el
nivell d’endeutament és baix. Però incomplim el
límit de despesa i els anteriors PEF’s.
Perquè cal explicar-ho doncs? Perquè els propers dos anys caldrà disminuir el pressupost de
l’Ajuntament en 545.000€ anuals. I deixarem de
fer inversions. No podrem executar algunes de
les coses que volíem fer.
Un exercici de rigor i contenció de la despesa
que no ens agrada haver de fer perquè perjudica
els interessos de tots. I menys en un escenari
com el que tenim actualment, amb els efectes
del temporal Glòria encara presents al municipi.
I aquí obro un parèntesis per tornar a reclamar
a l’Estat espanyol que d’una vegada per totes
sigui al costat dels ciutadans de la conca de la
Tordera. També som en una crisi sanitària sense
precedents i malgrat tot hem fet els esforços
econòmics possibles per ser al vostre costat i al
del petit comerç.
Seguirem endavant, parlant de futur i no de passat i d’aquí tres anys tindreu l’ocasió de jutjar si
hem sigut capaços de fer les coses ben fetes. El
dia de la presa de possessió ho vaig dir, som aquí
perquè vosaltres ho heu decidit. Ho tinc sempre
present. Al vostre servei i al d’Hostalric sempre.
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COVID-19

Hostalric uneix esforços per a fer front a la 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 de la Covid-19 i minimitzar els efectes
socials i econòmics de la pandèmia. Des del consistori, a més, es vol agrair i posar en valor la tasca
que han dut a terme al llarg dels darrers mesos tots els voluntaris i voluntàries (entre ells, les
cosidores), donant suport en la cura i benestar de tots els hostalriquencs i hostalriquenques.

Repartiment de mascaretes
A mitjans d’abril el consistori -amb l’ajuda de voluntaris i
voluntàries de la Comissió de Festes Jove d’Hostalric, entre
d’altres- va dur a terme el repartiment de mascaretes quirúrgiques de protecció contra la Covid-19 entre tots els habitatges del municipi. Mentrestant, a principis del mes de juny es
va organitzar un nou repartiment de mascaretes entre els infants de 3 a 6 anys, els majors de 65 anys i la població de risc.

Els infants reben el seu “Diploma de superpoders”
Durant el mes de maig l’Ajuntament va fer
arribar a totes les cases dels infants del municipi els diplomes dels valents i valentes
amb l’ajuda de la Comissió de Festes d’Hostalric. Amb aquest diploma el consistori volia
felicitar els nens i nenes de la vila per haver-ho fet tan bé durant la crisi de la Covid-19.

L’Ajuntament modiﬁca el pressupost per combatre els efectes de la crisi sanitària
• Desplegar programes per valor de 7.500€ de millora
de l’ocupabilitat conjuntament amb el Consell Comarcal, dirigits especialment a persones en situació d’atur
com a conseqüència de la pandèmia.
• Implantar una nova partida de de 20.000€ que anirà
destinada íntegrament a donar suport econòmic a les
botigues i empreses d’Hostalric afectades per la crisi
sanitària (via boniﬁcacions i vals de consum). En clau
comercial, el consistori també ha donat llum verda a
les bases per a l’atorgament d’autoritzacions de parades al mercat setmanal de venda no sedentària que es
duu a terme els dimarts. L’objectiu és nodrir el mercat
amb 12 parades noves, 3 més de les actuals.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una modiﬁcació de crèdits amb l’objectiu d’adaptar la despesa pública a la nova realitat social i econòmica de la Covid-19, i
dirigida a:
• Incrementar en 20.000€ (ﬁns a arribar a una partida
total de 45.000€) la despesa en atencions socials i
assistencial amb el propòsit de fer front a les noves
necessitats associades al coronavirus.
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• Adquirir material informàtic per tal de preparar l’Ajuntament per a la implantació del teletreball amb plenes
garanties.
• Augmentar les partides econòmiques destinades a
l’adquisició de productes de neteja i d’higiene, de nou
vestuari i d’equipament de la Policia Local, per tal de
mantenir les condicions de seguretat i la salut laboral
dels treballadors municipals.

COVID-19

Nou calendari ﬁscal per al 2020
La Junta de Govern Local ha provat la modiﬁcació del calendari ﬁscal per a l’any 2020, que ﬂexibilitza el pagament de
diferents tributs municipals amb l’objectiu d’alleugerir les
conseqüències econòmiques i socials provocades per la crisi sanitària de la Covid-19.
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM): el
pagament es va ajornar ﬁns al 30 de maig.
• Impost sobre Béns Immobles (IBI) urbà i rústic: el pagament s’ajorna i el nou període ﬁnalitza el 31 juliol de
2020.
• Taxes de recollida de residus i clavegueram: el pagament s’ajorna i el nou període ﬁnalitza el 31 juliol de
2020.

Càritas Hostalric reparteix aliments a les famílies més necessitades
Càritas Hostalric, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de
voluntaris locals, ha repartit aliments a les famílies més
vulnerables del municipi. Gràcies al Banc d’Aliments, a més,
també s’han pogut oferir productes frescs com fruita, verdura, iogurts i congelats.

El Punt d’Informació de la Gent Gran i els seus Cuidadors (PIGGiC) reforça el seu
servei durant la pandèmia
Del 12 de març a l’11 de juny el PIGGiC va realitzar 374
trucades a gent gran del poble o als seus cuidadors-familiars per a fer una valoració de la situació, detectar i
gestionar les seves necessitats, resoldre dubtes i donar
informació diversa, així com fer un acompanyament, suport i atenció al dol.
Mentrestant durant la pandèmia de la Covid-19 el PIGGiC ha intensiﬁcat la cobertura social i sanitària de la
població de gent gran més fràgil, treballant en xarxa
amb la Regidoria de Serveis Socials i el CAP d’Hostalric.
A més, el PIGGiC també ha col·laborat activament amb
el Punt d’Informació Juvenil i la Biblioteca Modest Salse
per a detectar casos de gent gran que necessités que li
portessin la compra o la medicació al domicili, bé perquè no podien sortir de casa o bé per evitar sortir per ser
grup de risc durant la crisi sanitària.
48 JULIOL 2020
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COVID-19

Desinfecció continuada de l’espai
públic
L’Ajuntament, a través de la Brigada Municipal, Protecció Civil i l’Agrupació de Defensa Forestal, ha donat continuïtat als
treballs de neteja de les voreres, calçades, mobiliari urbà,
àrees de contenidors i equipaments públics.

Donació de màscares i viseres de protecció
A mitjans del mes d’abril el Grup de Makers
de Girona va fer entrega a l’Ajuntament de
viseres de protecció contra la Covid-19
fetes amb impressores 3D que es van
distribuir entre els serveis essencials del
consistori i els comerços i botigues. Mentrestant, la comunitat xinesa d’Hostalric
també va fer una donació de mascaretes
quirúrgiques que es van repartir entre la
població.

Hostalric corre per a frenar la Covid-19
El 19 d’abril l’entitat Hostrailric va organitzar la iniciativa “Correm a
casa”, amb l’objectiu de recaptar fons per a la campanya solidària
#JoEmCorono impulsada per l’equip de metges i investigadors de
la Fundació Lluita Contra la Sida, IrsiCaixa i l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol.
L’Ajuntament d’Hostalric va col·laborar en la iniciativa fent una
aportació econòmica al projecte, i de forma simbòlica se li va entregar el dorsal número zero.
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EL REPORTATGE

La restauració del cavaller del Castell
d’Hostalric la durà a terme un equip
d’arquitectes de prestigi internacional
Quin ha estat el projecte guanyador del concurs?
El projecte “Esqueix”, que proposa actuacions puntuals
sobre el cavaller que només afecten alguns paraments
verticals i respecten la volumetria de totes les sales.
Qui hi ha al darrere d’”Esqueix”?
L’equip d’arquitectes guanyador del concurs per a la restauració del cavaller d’Hostalric -format per José María
Sánchez García i Adriana i Víctor Vázquez Balló- compta amb una llarga trajectòria en el sector i amb diversos
reconeixements nacionals i internacionals per les seves
intervencions en espais patrimonials.
Com s’ha escollit el projecte guanyador?
El veredicte del jurat es va donar a conèixer el 12 de juny
mitjançant un sorteig públic entre els dos projectes ﬁnalistes amb major puntuació, “Esqueix” i “Vellut”; que
prèviament havien obtingut una puntuació idèntica de 93
punts per part del jurat. Així, tal i com s’estableix en les
bases de la convocatòria, en cas d’empat el vencedor s’ha
escollit mitjançant un sorteig públic.
Qui ha format part del jurat?
L’alcalde d’Hostalric, Nil Papiol; la regidora de Comunicació, Turisme i Patrimoni, Marta Roura; Jordi Casassayas,
coordinador de Turisme d’Hostalric; la regidora del grup
municipal Junts per Hostalric – Emociona’t, Marta Pagès;
l’arquitecte municipal, Xavier Roman; la tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament d’Hostalric, Montse Viader; Eva Tarrida, arquitecta de la Generalitat de Catalunya; Lluís Bayona,
arquitecte de la Diputació de Girona; Mercè Berengué, Joan
M. Viader i Maria Rubert de Ventós, arquitectes designats
pel Col·legi Oﬁcial d’Arquitectes de Catalunya (COAC); i el
secretari Carles Mitjà.

d’atracció turística. En aquesta línia, el projecte preveu que
el cavaller esdevingui un espai amb tots els equipaments
necessaris per a acollir esdeveniments públics i privats de
diversa índole al llarg de tot l’any.
Quin cost té la restauració?
L’Ajuntament, un cop el projecte estigui redactat, sol·licitarà suport econòmic a través d’ajuts de l’1.5% cultural,
FEDER i de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat per tal d’obtenir fons per a l’execució dels treballs
de restauració. L’actuació és previst que tingui un cost
aproximat de dos milions d’euros, que es ﬁnançaran íntegrament a través de subvencions.
Quin paper tenen els veïns i veïnes en la deﬁnició del
projecte?
Els veïns i veïnes del municipi tindran, novament, un paper
clau en la deﬁnició del pla de restauració. I és que s’incorporaran al projecte deﬁnitiu que ja s’està treballant amb
l’equip d’arquitectes algunes de les idees i propostes que
van fer arribar les prop de 130 persones empadronades a
Hostalric que van participar en el procés participatiu convocat per l’Ajuntament. El procés participatiu, a més, s’ha
hagut d’adaptar degut a la pandèmia de la Covid-19.

Per que s’ha convocat un concurs?

Què cal fer ara al Castell d’Hostalric?

L’objectiu del concurs era deﬁnir un projecte per a restaurar
el Castell d’Hostalric, un dels monuments més característics i simbòlics del municipi. El pla ha de permetre remodelar la zona del cavaller -l’ediﬁci principal del Castell- amb
l’objectiu de convertir-la en un nou espai polivalent obert a
tots els veïns i veïnes i al teixit associatiu, i en un nou pol

L’ediﬁci del cavaller presenta actualment importants desperfectes relacionats amb l’estructura, la teulada i els serveis d’electricitat i aigua. En aquest sentit, l’espai requereix
d’una actuació urgent a través d’un projecte global de restauració que contempli totes les actuacions a executar, en
comptes d’intervencions puntuals.
48 JULIOL 2020
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Chakir El Homrani visita Hostalric per a formalitzar l’acord per
concertar places de centre de dia al municipi
El conseller del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir El
Homrani, es va desplaçar el 15 de juny ﬁns a Hostalric
per a formalitzar amb l’Ajuntament un acord de col·laboració per a concertar un total de 18 places en el nou
Centre de Dia Municipal que el consistori posarà en
marxa properament a la vila.
La signatura del protocol va anar a càrrec de l’alcalde
d’Hostalric, Nil Papiol, i del conseller Chakir El Homrani; que van mantenir una trobada institucional presidida per un clima d’entesa i col·laboració. En paral·lel a
la signatura del protocol de col·laboració, l’Ajuntament
ja ha efectuat els tràmits administratius i urbanístics
corresponents per posar en marxa el projecte, així com
els estudis tècnics i econòmics sobre la viabilitat de la
posada en funcionament al municipi d’un Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural (SAIAR).
En aquest sentit, el Centre de Serveis per a les persones
grans d’Hostalric és previst que s’ubiqui a l’avinguda

Fortalesa s/n i que compti amb una capacitat màxima
de 25 places per a persones grans dependents de caràcter temporal o permanent. Aquestes places, de titularitat pública, comptaran amb el suport i el ﬁnançament
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’Ajuntament segueix arranjant els desperfectes provocats
pel temporal Glòria

8

Escola Mare de Déu dels Socors

Camí de la farga i les hortes

Passera de la riera d’Arbúcies

A ﬁnals del mes de maig el consistori va dur a terme tasques d’arranjament al pati de l’Escola Mare de Déu
dels Socors per tal de resoldre els
desperfectes en un mur de contenció. A més, es van aproﬁtar les obres
per acondicionar aquest espai del
pati i alhora guanyar amplitud i millorar l’entorn. Finalment, també es va
actuar al mur del camp de futbol que
dona al carrer Santigo Rossinyol.

Durant el mes de maig també va reobrir el camí de la farga i les hortes
després dels treballs d’arranjament
executats per tal de solucionar, principalment, els desperfectes provocats pel temporal Glòria en aquesta zona. L’actuació va ser possible
gràcies al suport i la col·laboració
de les diferents administracions i de
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Un altre dels punts afectats pel temporal Glòria va ser la passera de la
riera d’Arbúcies que dona accés al
polígon industrial pel carrer Via Romana, on la intensa pluja i el fort
temporal van provocar un esvoranc.
El consistori va actuar en aquest
punt per a reforçar els murs laterals
i reparar la base i el paviment superﬁcial de la passera. Les obres, a més,
van anar a càrrec de dues empreses
locals: Excavacions Hostalric i Construccions Llove-Puigtió.
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Noves actuacions en l’arbrat del municipi

La Regidoria d’Espai Públic, Urbanisme i Seguretat Ciutadana ha actuat
a la zona comercial de l’avinguda
Coronel Estrada, al passeig de la
Via Romana, a la plaça dels Bous i a
la plaça del Bisbe Codina, per a dur
a terme la replantació d’arbres en
aquells espais que actualment no
disposaven d’arbrat.
Capítol a part mereix l’avinguda Fortalesa, on l’Ajuntament d’Hostalric
també hi ha dut a terme diverses

actuacions en l’arbrat del vial. En
aquest cas, si bé la voluntat inicial
del consistori era dur a terme el
replantat de l’arbrat a una banda
de l’avinguda, els informes forestals i tècnics previs encarregats per
l’equip de govern per tal de conèixer
l’estat de l’arbrat i dels serveis municipals existents a la zona, desaconsellaven aquest tipus d’actuació per
motius de seguretat.
En aquest sentit, ambdós informes

Hostalric es dota amb un
nou parc infantil

concloïen que la presència d’arbrat
en una de les dues bandes d’aquesta avinguda malmetia serveis municipals soterrats com els de l’aigua,
llum i gas que hi ha habilitats just a
la zona on l’arbre hauria de desenvolupar l’arrel, amb el risc que això
comporta.
Així, el consistori ha procedit a la
tala de l’arbrat d’un tram de les dues
bandes de l’avinguda, ja que segons
remarca l’informe forestal els arbres
patien greus malalties i comportaven un risc elevat de causar danys
personals. A més, aquests estaven
generant importants desperfectes
en el paviment de les voreres que
poden comportar un risc per a la circulació de les persones i l’estacionament de vehicles.

La Zona Esportiva Municipal
renova la seva ﬁsonomia

A ﬁnals del mes de maig van ﬁnalitzar els treballs de construcció d’un nou parc infantil a la zona comercial de l’avinguda Coronel Estrada. Amb aquesta actuació l’Ajuntament
pretén ampliar i diversiﬁcar l’oferta de lleure a l’espai públic
dirigida als més menuts.

Aproﬁtant el tancament temporal de la Zona Esportiva
Municipal (ZEM) d’Hostalric amb motiu de la pandèmia
de la Covid-19, l’Ajuntament ha dut a terme diferents actuacions de millora a l’equipament amb l’objectiu d’arranjar els desperfectes existents. Així, entre els treballs que
s’han dut a terme a la ZEM hi ha:
• Reparació dels canals de recollida de les aigües pluvials al Pavelló 1.
• Reforma dels vestidors del Pavelló 1.
• Instal·lació d’un clorador pel reg automàtic de la
gespa artiﬁcial.
• Substitució de la porta principal d’entrada a la ZEM.
• Rehabilitació d’un mòdul i conversió d’aquest en la
nova consergeria.
• Arranjament de la piscina municipal: eliminació del
mur decoratiu, aplicació d’un nou tractament antilliscant a l’enrajolat del solàrium, i reparació del
sostre dels vestidors.
48 JULIOL 2020
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L’Ajuntament es veurà obligat a reduir 545.000€ del pressupost
de l’any 2020
El Ple municipal ordinari celebrat
el 13 de juliol va donar llum verda al
Pla Econòmic Financer (PEF) que
adoptarà pròximament l’Ajuntament
d’Hostalric amb l’objectiu de reconduir la despesa municipal als límits
marcats pel Ministeri d’Hisenda. L’impuls d’un Pla Econòmic Financer per
als anys 2020 i 2021 és la principal
proposta recollida en l’auditoria externa, un estudi encarregat per l’actual equip de govern que pretenia fer
una revisió de l’estat de les ﬁnances
municipals.
Així, l’informe de l’auditoria revela
que la liquidació dels pressupostos
municipals dels anys 2016, 2017, 2018
i 2019 incomplia la regla de la despe-

sa. En aquesta línia, i per a fer front
a aquest incompliment de la regla de
la despesa –propiciat, entre d’altres
i tal com indica l’auditoria, per l’ús
del romanent de tresoreria per al ﬁnançament d’inversions corrents durant els anys 2017 i 2018-, l’informe de
l’auditoria externa proposa l’adopció
d’un tercer Pla Econòmic Financer
(els anteriors van ser aprovats el 2018
i el 2019 i no es van complir) que contindrà un plec de restriccions econòmiques per als anys 2020 i 2021 per tal
de reconduir la despesa municipal.
Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, explica que “l’auditoria ens proposa dues
solucions en el marc d’aquest PEF:
augmentar els impostos municipals

l’any 2021 per a fer front a l’actual
desviació pressupostària que hem
heretat d’anys anteriors; o reduir
545.000€ del pressupost del 2020 i la
mateixa xifra per al 2021”.
En aquest sentit, l’equip de govern estudiarà ara detingudament l’aplicació
dels resultats de l’auditoria externa
per valorar la millor alternativa per a
l’equilibri ﬁnancer de les arques municipals. “Com que la nostra voluntat
és la de no comprometre ni la prestació de serveis als nostres veïns ni
reduir la plantilla municipal, el PEF
ens obligarà a posposar algunes de
les inversions que teníem previstes
a curt i mig termini”, avança l’alcalde
Nil Papiol.

El Fòrum Ciutadà escull 14 propostes com a projectes
ﬁnalistes dels Pressupostos Participatius 2020
El Centre Cultural Serafí Pitarra va acollir el 9 de juliol el
Fòrum Ciutadà de Priorització. Durant la sessió, oberta a
tota la ciutadania, els assistents van seleccionar els 14 projectes ﬁnalistes que se sotmetran a votació popular de l’1
al 15 de setembre en el marc de la convocatòria de Pressupostos Participatius 2020 de l’Ajuntament.
A la votació hi podran participar totes aquelles persones
empadronades a Hostalric majors de 16 anys; i aquesta es
realitzarà de forma online (per mitjà de l’App) i a través d’un
punt de votació presencial al mateix Ajuntament. L’acte
d’escrutini tindrà lloc el 17 de setembre a les 20 h a la Sala
de Plens de l’Ajuntament.
Quins projectes se sotmetran a votació?
• Arranjament del camí de vianants que connecta l’Institut amb la zona esportiva.
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• Arreglar la baixada del portal de les hortes al molí.

• Habilitar un local per adolescents i joves.

• Dues taules i cadires de pedra o similar a la plaça dels
Bous com a tauler d’escacs.

• Eliminació de barreres arquitectòniques i millora de
l’accessibilitat a les voreres del municipi.

• Adequació de l’ediﬁci Domus per un espai per joves i
gent gran.

• Adquisició d’un escenari mòbil per esdeveniments al
carrer.

• Habilitar zona d’aixopluc i ombra a l’accés de l’Escola.

• Instal·lació d’un skate park, pista per patinets, monopatins i bicicletes.

• Acondicionar la zona de davant de les escoles amb un
espai verd, arbres, plantes, bancs i una font per gaudir
de l’entorn.

• Adequació d’un espai interior municipal per fer celebracions familiars i infantils.

• Canvi d’ús del camí de la riera-farga perquè sigui exclusiu per vianants.

• Àrea per autocaravanes.

• Adequació d’un espai municipal per ubicar una aula
d’interpretació de la natura.
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L’Oﬁcina de Turisme d’Hostalric comença la temporada d’estiu
Durant els tres mesos de conﬁnament per la Covid-19
l’equip de Turisme d’Hostalric ha seguit teletreballant per
adaptar els productes turístics a les necessitats i realitats post-Covid-19 amb un objectiu: cuidar el patrimoni, cuidar els visitants, i cuidar els residents, per tal que
l’arribada de turistes no posi en risc la salut pública.
Els primers dies de conﬁnament l’Oﬁcina de Turisme
d’Hostalric es va centrar a assumir la Covid-19 i transmetre sensibilització i pedagogia sobre el tema, a més
d’intentar fer costat a comerços, bars i restaurants. Van
ser dies de frustracions, cancel·lacions, replantejaments,
incertesa..., però alhora, de treball intern, actualització de
material turístic, nous dissenys i de creació de contingut
online per entretenir, ﬁdelitzar i inspirar. Així, a través de
les fotos des de casa que els veïns i veïnes van compartir
a les xarxes socials, els visitants han pogut seguir gaudint
d’Hostalric.

Durant els mesos de conﬁnament i aquests primers de
represa, s’ha posat a disposició dels visitants informació
actualitzada i ﬁable sobre les obertures dels serveis turístics, restaurants i comerços locals a través d’un Preguntes Freqüents (FAQS) al web.
Alhora, l’Oﬁcina de Turisme ha treballat per a presentar
Hostalric com una destinació propera, centrada en les
persones i en el públic de proximitat. En aquest sentit, a
nivell online ha elaborat dos tipus de vídeo càpsules: les
càpsules dels Guies d’Hostalric, amb l’objectiu de motivar la visita a Hostalric presentant diferents elements del
patrimoni i posant cara a les persones que duen a terme
l’acompanyament als visitants; i les càpsules dels Amﬁtrions Locals, unes càpsules d’invitació fetes per part de
locals per tal de motivar la descoberta d’Hostalric amb
un relat més emocional, centrat en les persones, el seu
territori i les seves vivències. Aquests vídeos estan estructurats en quatre temàtiques (patrimoni, actiu/naturalesa, paisatges inspiradors i visita Hostalric en família)
i es poden trobar a les xarxes socials de l’Oﬁcina de Turisme i al web www.turismehostalric.cat.
Finalment, des de l’Oﬁcina de Turisme s’anima a tots els
veïns i veïnes a ser amﬁtrions d’Hostalric, vivint la vila en
família, convidant els amics de fora a venir, ensenyant el
Castell, passejant junts per la muralla, o gaudint de l’entorn natural. A més, cal recordar que les persones empadronades al municipi tenen accés gratuït tant al Castell
com a la visita amb clau.

Finalitzat el conﬁnament, Hostalric ja està preparat i
adaptat a la nova realitat. I es presenta com una destinació propera, no massiﬁcada i amb contingut de qualitat.
Així, s’han establert diverses mesures preventives i de
protecció per tal de garantir el benestar de tots; entre
elles, l’establiment de controls d’aforament, l’elaboració
d’infograﬁes amb les mesures sanitàries a adoptar per
part dels visitants (distància física, ús de materials de
protecció...), facilitar la transmissió d’informació turística
i fulletons a través de codis QR, la instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic en els punts de visita, l’augment de la freqüència de la neteja dels espais visitables
i priorització de la reserva prèvia en les visites de cap de
setmana al Castell, entre d’altres. Per tal de difondre les
mesures implantades, l’Oﬁcina de Turisme ha creat un
chatbot al web de turisme (www.turismehostalric.cat) on
el personatge Dr. Siset de Cal Doctor Riera aclareix tots
els dubtes al respecte. Amb aquestes mesures establertes, l’Oﬁcina de Turisme va reobrir les portes de nou el 18
de maig (inici fase 1) i el Castell d’Hostalric el 6 de juny
(fase 2).
48 JULIOL 2020
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L’Ajuntament actua per controlar les colònies de gats
El consistori segueix treballant per controlar la població
felina salvatge present a la via pública i mantenir en bones condicions, d’higiene, salut i alimentació les colònies
de gats feréstecs. Una tasca que es duu a terme a través
del “Projecte Gat”, una iniciativa mediambiental i de salut
pública elaborada per la Fundació Fauna.
El “Projecte Gat” consisteix en controlar la natalitat
dels gats d’una colònia tot capturant-los mitjançant gàbies-trampa, portant-los a un centre veterinari per esterilitzar-los i retornant-los a la colònia d’origen. Aquest
mètode de treball permet assolir un equilibri mitjançant
l’esterilització dels gats i la gestió adequada de les colònies, evitant així la superpoblació felina, sense la necessitat d’arribar a la captura i posterior trasllat als centres de
recollida d’animals.
Totes aquelles persones que detectin una colònia de gats
poden informar a l’Ajuntament. Cal recordar, a més, que
està totalment prohibit alimentar gats de carrer sense

disposar del carnet d’alimentador autoritzat.
Finalment, aquells veïns i veïnes interessats en unir-se
com a voluntaris a la Fundació Fauna poden posar-se en
contacte amb l’associació enviant un correu electrònic a
info@fundaciofauna.org.

L’Ajuntament aposta per la transició energètica
El consistori ha donat llum verda
a l’inici del procés d’adjudicació
de la primera fase del projecte
de renovació de l’enllumenat públic exterior d’Hostalric a través

de l’habilitació de nova il·luminació led. Amb aquest pla, inclòs en
el Pressupost Municipal de l’any
2020, l’Ajuntament vol donar passos signiﬁcatius cap a la transició

energètica, millorant el rendiment
de les instal·lacions elèctriques i
contribuint a la reducció d’emissions de CO2.

Campanya de sensibilització per a la recollida
d’excrements d’animals
L’Ajuntament -en el marc del projecte
“Cuidem Hostalric”- ha iniciat una campanya adreçada especíﬁcament a totes
aquelles persones que passegen el seu
gos o gossa pel carrer per tal d’informar-los que els excrements de la mascota s’han de recollir i llençar de manera adequada i que la seva recollida és
obligatòria.
En aquest sentit, durant el conﬁnament
per la Covid-19 es va detectar un augment d’excrements de gossos als espais públics. Cal recordar que l’incompliment de les normes pot comportar
sancions econòmiques segons l’ordenança municipal.
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Hostalric destinarà un 0,5%
de la recaptació anual de
l’IBI al medi natural

Nous avenços en el projecte
de construcció de la
deixalleria municipal

El Ple municipal de l’Ajuntament d’Hostalric ha
aprovat per unanimitat una moció destinada a preservar i digniﬁcar l’entorn natural del municipi i la
seva diversitat. Així, el consistori destinarà anualment -per primer cop- un 0,5% de la recaptació
líquida de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per
a desplegar programes de protecció, foment i salvaguarda de la ﬂora, la fauna i el paisatge natural
d’Hostalric.

El Ple municipal ha donat el vistiplau al procés d’adjudicació del contracte d’obres per a la fase 1 del
projecte de construcció de la deixalleria municipal
d’Hostalric, un dels plans més estratègics del mandat en termes de sostenibilitat i protecció mediambiental.
La nova instal·lació s’habilitarà en un solar municipal
destinat a equipament públic situat al ﬁnal del carrer
Pompeu Fabra dins del polígon industrial Les Pinedes, amb una superfície total de 574 m2.

L’acàcia del Japó de Can Llensa, arbre d’interès local
El consistori ha declarat l’acàcia del Japó ubicada a la plaça
de Can Llensa com a arbre d’interès local. L’exemplar va ser
portat al municipi pel botànic
hostalriquenc Santiago Llensa
fa prop de 80 anys i actualment
és una de les icones locals del
paisatge del municipi. Amb
tot, al llarg dels anys ha patit
un procés de deteriorament
que requereix de l’adopció de
mesures especíﬁques de protecció. Així, amb aquesta declaració el consistori aposta
per donar rellevància i per a
garantir el benestar d’aquest
símbol de la vila.
48 JULIOL 2020
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Hostalric: compte enrere cap a la
recollida porta a porta
Continuem amb el projecte municipal que ens portarà al canvi de model de
recollida dels residus a començaments de l’any vinent.
Durant aquestes setmanes, des de l’Ajuntament anem contactant amb els representants
de totes les associacions, entitats i comunitats
de veïns (les que tenim registrades a les oﬁcines municipals) per fer-les coneixedores de
totes les novetats ﬁns a la implantació de la
recollida porta a porta.

Les primeres
respostes
sobre el
porta a porta:

Qualsevol col·lectiu que també vulgui col·laborar en la difusió d’aquests canvis als seus
associats o grup d’aﬁcionats, el convidem
i agraïm que es posi en contacte amb nosaltres a través del telèfon de la campanya,
637 330 969, de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

Al web de l’Ajuntament hi anireu trobant tota la nova
informacióa mesura que anem avançant: sobre la separació dels residus i el nou servei de recollida porta a porta;
i també un espai on fer-nos arribar qualsevol consulta
que tingueu. Alhora anirem publicant informació continuada a totes les xarxes socials i directament al web
www.laselvarecicla.cat
EN QUÈ CONSISTEIX LA RECOLLIDA DE RESIDUS
P O R TA A P O R TA?

Porta a porta vol dir dipositar els residus a la porta de casa correctament separats en les fraccions que ja coneixem: orgànica, rebuig,
envasos, paper i vidre els dies establerts per a cada fracció i dins
l’horari convingut.

P E R Q U È E S R E C I C L A M É S A M B AQ U E S T M O D E L?

Amb la recollida porta a porta s’acosta el servei a l’usuari i el reciclatge és obligatori per a tothom; ja que cada llar és responsable
de deixar els seus residus ben separats a la porta de casa seva.
Per facilitar aquest seguiment, el cubell de la fracció orgànica porta un xip electrònic que l’identiﬁca amb l’adreça de la llar corresponent.

PER QUÈ RECICLAR ÉS BO PER AL MEDI AMBIENT?

Per molts motius transcendentals que, a més a més, lliguen medi
ambient i economia; ja que els residus reciclats no són altra cosa
que recursos que permeten fabricar nous productes de consum;
i això inﬂueix directament en l’estalvi de matèries primeres del
planeta.

BB%B%XWOOHWLŮB+RVWDOULFLQGG
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SANT JORDI

Hostalric viu el Sant Jordi més especial des de casa

Mostra de balcons
Georgina Ayra Marco, Joan Bonﬁll Roca i Núria Gallego
Estévez van ser els guanyadors d’un lot amb un ram de
ﬂors, un llibre, i un llibre infantil, en el marc de la mostra de balcons de Sant Jordi organitzada per l’Ajuntament
d’Hostalric. A la convocatòria hi van prendre part una quarantena de balcons guarnits amb roses, senyeres, dracs,
princeses i llibres.

Els contes de l’Anna Roca
La lectura va seguir tenint un paper central en la celebració
de la diada a Hostalric. Així, l’Anna Roca va explicar a través
de les xarxes socials de l’Ajuntament tres contes per als
nens i nenes: ”En Miquelet no es volia rentar les mans”, “Les
tres porquetes” i “El Drac de la Llegenda de Sant Jordi”.

Un Sant Jordi especial
Mentrestant, la Biblioteca Modest Salse va convidar als
veïns i veïnes a compartir a través de les xarxes socials els
seus moments de lectura amb l’objectiu de recopilar-los
en un vídeo.

La sardana de la rosa de Sant Jordi
Finalment, i com a acte de clausura de la diada a Hostalric, Ràdio DOS 84 va emetre “La sardana de la rosa de Sant
Jordi”.
48 JULIOL 2020
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Arrenquen els casals d’estiu d’Hostalric!
Del 29 de juny al 31 de juliol els infants i joves del municipi
tornen a gaudir un any més d’una amplia i variada oferta
d’oci i d’educació en el lleure als casals d’estiu d’Hostalric.
Tots ells garanteixen les mesures de seguretat establertes per tal d’evitar el contagi i la propagació de la Covid-19
gràcies a un protocol ben treballat i a canvis organitzatius
respecte a edicions d’anys anteriors.

Casal Jove,
adreçat a nois i noies de 1r
i 2n d’ESO: 10 participants
Casal Sol Solet,
adreçat a infants de P3
a 6è de Primària: 51 participants

El Servei Integral d’Ocupació reforça el seu
acompanyament als veïns i veïnes
Des del mes de juliol la Regidoria de Treball de
l’Ajuntament ha doblat el nombre d’hores del
Servei Integral d’Ocupació (SIO) que es presenten a Hostalric amb l’objectiu de reforçar
l’acompanyament que el Consell Comarcal de
la Selva ofereix als treballadors en recerca activa de feina i a les empreses que volen dur a
terme una prospecció del mercat laboral.
Les persones interessades en fer ús del Servei
Integral d’Ocupació cal que concertin cita prèvia a través del Servei d’Orientació Laboral de
l’Ajuntament, els dilluns en horari de 10 h a 13
h. També poden contactar amb l’orientadora del
Consell Comarcal trucant al telèfon 600 90 41
60. El SIO es presta tots els dijous a la Biblioteca
Modest Salse en horari de 08 h a 15 h.
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Hostalric diu PROU! a l’homofòbia
El 17 de maig l’Ajuntament d’Hostalric es va sumar a la
commemoració del Dia Internacional Contra l’Homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia. I
ho va fer lluint la bandera LGTBI al balcó del consistori
i compartint una declaració institucional amb l’objectiu de mostrar el seu total rebuig davant de qualsevol
discriminació per raó de gènere. Ni a casa ni al carrer.

Mentrestant, el 28 de juny l’Ajuntament també es va
adherir al Dia per l’Alliberament LGTBIQ+ amb diferents propostes com la il·luminació de les lletres de
l’entrada del poble amb els colors de l’Arc de Sant Martí, la pintada de dos passos de vianants amb els colors
de l’arc de Sant Martí, la lectura d’un manifest institucional i un acte per la diversitat al Centre Serafí Pitarra.

Resultats esperançadors en la primera campanya
d’excavacions arqueològiques
El passat mes de setembre del 2019 es van iniciar les
investigacions arqueològiques a l’entorn de Mas Bossom, amb la voluntat de l’Ajuntament de conèixer més
a fons aquest sector proper al turó de la fortalesa
d’Hostalric i d’investigar el passat iberoromà del municipi, tal vegada poc conegut.
Un cop analitzats els resultats de la prospecció es va
preveure per aquest 2020 la realització d’una excavació
arqueològica -a càrrec de l’arqueòleg Jordi Pou amb
la col·laboració de Paco Garcia, Jaume Busquets, Joan
Frigola i Marc Bouzas-, que ﬁnalment va tenir lloc durant el mes de juliol i que va consistir en la realització
de tres sondejos, tots ells amb resultats desiguals.
Si bé és cert que, malgrat els supòsits, dos van donar
escassos resultats, un tercer va posar al descobert
una sitja d’emmagatzematge de gra d’època ibèrica.
Tal troballa consisteix en un retall a la roca natural, de
forma ovalada, de prop de dos metres d’alt i 1,80 metres
d’ample i que, gràcies a l’abundant material arqueolò-

gic que s’hi va localitzar, ha permès datar-la a l’entorn
de mitjans del segle I a.C. Una descoberta que evidencia el passat iberoromà d’Hostalric i la importància
que tenien el municipi i el seu entorn ja als voltants
del segle I i II a.C., i que assenta les bases de futures
investigacions.

48 JULIOL 2020
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La Biblioteca
Modest Salse
no atura la seva
activitat durant
la Covid-19

Club de Lectura Els Tritons

HORARI D’ESTIU
Juliol:
de dilluns a divendres,
de 16 h a 19 h;
i dimecres,
de 10 h a 13 h

El primer any del club de lectura infantil ha resultat tot un èxit, tant
pel que fa a la participació (un total de 25 infants inscrits) com al
nombre de lectures de llibres que s’ha realitzat. Per tot plegat, el
passat 27 de juny la Biblioteca va celebrar la cloenda d’Els Tritons
amb l’entrega d’un diploma i un llibre per a cada participant.

Agost:
de dilluns a divendres,
de 10 h a 13.30 h

Club de Lectura d’adults

La dotzena temporada del club de lectura d’adults va acabar el passat
29 de juny amb la tertúlia dels llibres llegits durant el conﬁnament i el
tradicional sopar de ﬁnal de temporada.
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#LaBiblioACasa
La Biblioteca Modest Salse va haver de tancar portes temporalment a causa de la pandèmia de la Covid-19. Amb
tot, el treball i l’activitat no es va aturar durant el conﬁnament. Així, gràcies a les xarxes socials l’equipament va
poder adaptar la seva tasca de foment de la lectura i ho va fer de diferents formes.
#aniversarisconﬁnats: compartint els aniversaris dels més petits amb un poema i una recomanació de llibre
personalitzat.
#sabiesque: curiositats literàries.
#extractesliteraris: petits fragments de llibres.
#bibliojocs: jocs literaris o relacionats amb Hostalric tant per adults com per infants a través de diferents
plataformes.
#recomanacionsliteràries: recomanacions de llibres d’adults, infantils i juvenils.
#eltallerdelsdimarts: explicació d’un conte i tutorial d’una manualitat relacionada amb el llibre.
#eBiblio: plataforma de llibres, revistes, música i pel·lícules digitals de lliure accés per a tothom que tingui el
carnet de la biblioteca.

Els premis literaris 2020 ja tenen guanyadors!
El Centre Cultural Polivalent Serafí Pitarra va acollir el 3 de juliol l’acte d’entrega dels premis literaris 2020 impulsats per la Biblioteca municipal Modest Salse. Enguany, el Premi de Narrativa Curta Modest Salse ha arribat a
la seva dotzena edició; mentre que el Premi de Poesia Modest Salse ha commemorat la seva onzena edició amb
la col·laboració de l’Ajuntament, l’Institut Vescomtat de Cabrera i l’Escola Mare de Déu dels Socors.
Enguany el jurat ha estat format per Fina Roman, Dolors Illa, Sílvia Pascual i els guanyadors han estat els següents:
XII Premi de Narrativa Curta
Modest Salse

XI Premi de Poesia
Modest Salse

Infantil A1: Violeta Lafuente
Brugada, per “La terra està
trista”
Infantil A2: Júlia Guiolà Sala,
per “Llops, persones i canvi
climàtic”
Juvenil B1: Arnau Costa Alsina,
per “Cròniques de Kana-32”
Juvenil B2: Leia Tomàs Puig, per
“Germans”
Juvenil B3: Isabel Cros Ramió,
per “Sempre tenim l’oportunitat
de canviar”
Adult C: Joan Ruscalleda Massó,
per “Llàgrimes amb sal”

Infantil A1: Duna Espígol del Río, PER “Les tres r”
Juvenil B1: Biel Boix Chamarro, per “Aquell estiu”
Juvenil B2: Núria Sabadell Condeminas, per “Com una rosa”
Adult C: Oriol Solà i Prat, per “La segona joventut”
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JOVENTUT

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil
Marc Cerrato, Julen López i Estela
Torres ja han realitzat les seves
primers tasques com a nous
membres de la Brigada Jove. En
concret, han executat tasques de
manteniment en diferents punts
del municipi, especialment a la
zona del Castell d’Hostalric.

L’Ipunt Hostalric i la Comissió
de Festes d’Hostalric organitzen
un seguit d’activitats durant el
mes de juliol dirigides al públic
juvenil. Algunes de les propostes
són el taller de fer samarretes,
una cursa d’orientació, una
bicicletada, o jocs d’aigua. Les
inscripcions per a participar en
les diferents accions es poden
formalitzar a través del formulari
que trobareu al web https://
forms.gle/M7JthKJzqZ36weyR7.

L’Oﬁcina Jove de la Selva ha elaborat
un informe sobre els efectes del
conﬁnament derivat de la pandèmia per
la Covid-19 en els i les joves d’entre 12
i 35 anys del territori. L’informe analitza
els resultats del qüestionari online on
han participat 656 joves dels gairebé
26 municipis de la comarca -entre ells
Hostalric- amb l’objectiu d’obtenir, de
primera mà, una radiograﬁa de com
estaven vivint aquest col·lectiu la situació
de conﬁnament, quines eren les principals
necessitats, els temes que els/les
preocupa o les diﬁcultats a les que feien
front. Els resultats de l’informe es poden
consultar al web www.laselvajove.cat.

El Projecte Rossinyol ha
tancat l’edició d’enguany,
on hi han participat tres
parelles de mentoria. La
cloenda del programa
es fa ver al claustre de
l’Ajuntament.
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L’Escola de Música ha continuat
fent classes de llenguatge musical i
instrument durant el conﬁnament de
manera telemàtica. La majoria dels
alumnes van seguir puntualment les
classes i s’ha realitzat un vídeo amb
totes les imatges del conﬁnament.

El 23 de juliol es
realitzarà un taller
de graﬁti per a joves.
Aquesta activitat
s’emmarca dins el
projecte “Cul Inquiet” de
l’Oﬁcina Jove de la Selva
i el missatge que es
transmetrà a través de
l’obra estarà relacionat
amb la cultura i es
decidirà conjuntament
amb els i les joves
participants.

L’ALTAVEU

La Ràdio Municipal dona veu a nous protagonistes
1

2

1/ Els delegats del Banc de Sang i Teixits
d’Hostalric, Maria Jose Reyes i Josep Mateu, van fer una crida a la població perquè anés a donar sang. Van explicar les
mesures i noves normatives de seguretat que s’havien de prendre per part dels
donants davant de la Covid-19. 2/ Marià
Romero comentant com la Covid-19 ha
marcat les activitats del Cercle Bredenc.
I el modista Joaquim Mayugo donant ha
conèixer el Taller - Museu del Vestit a
Breda, que mostra vestuari de totes les
èpoques des dels anys 50 i recull donacions a beneﬁci de l’Oncolliga. També es
va parlar de la II Gala Lírica Els Claustres
de Breda, que tindrà lloc el 2 d’agost.

Dojo La Selva Hostalric
OSU! Primer de tot desitgem que en aquests moments tan delicats que vivim, i sobretot que hem patit, estigueu tots bé. Les
nostres paraules d’ànim i suport a aquelles famílies que per desgracia han patit les conseqüències d’aquest maleit virus.
A nivell esportiu us direm que com a tots els esports des del mes de març totes les activitats, tant d’entrenament com a
nivell competitiu, van quedar anul·lades. Ara hem començat amb totes les mesures de seguretat necessàries per a tornar
a donar les classes. Això si, deixant els més petits per la propera temporada. Desconeixem si ﬁnalment es realitzaran els
campionats que teníem previstos a partir del mes de setembre. La seguretat està per sobre de qualsevol activitat esportiva. El mes de setembre retornarem les nostres classes i continuarem entrenant per arribar als nostres objectius més
preparats que mai. Us esperem!

karate@clublaselva.es

www.clublaselva.es

Facebook: Dojo La Selva Hostalric

Llar d’Infants El Patufet
Quan sembla que tot està tranquil, la vida fa un gir inesperat i ens posa en una nova situació que cal superar entre tots. Aquest cop no ha sigut el temporal Glòria, sinó la
Covid-19.
L’equip educatiu de l’escola bressol, durant aquests
mesos, hem estat treballant telemàticament per adaptar-nos a aquesta nova realitat. Però ens ha faltat el més
important, les abraçades de primera hora, les corredisses
per sortir a l’exterior, els petons en el moment més adequat,
els somriures al retrobar-nos després del cap de setmana...
Ben aviat tornarem a l’escola per recuperar tots aquests
petons i abraçades que ens hem deixat de donar.
Agrair a totes les famílies que formen part del Patufet el
suport darrere les pantalles. Gràcies per cada imatge, vídeo i missatge de suport, per nosaltres ha sigut un ﬁl d’esperança i tenim ganes de tornar amb més forces que mai.
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Noves veus per la Coral d’Hostalric
La Coral d’Hostalric
busca noves veus per
al grup. Totes aquelles
persones interessades
en formar part de l’entitat
poden posar-se en
contacte amb Maribel
Pérez, trucant al telèfon
972 86 41 59.

Vols ser una espurna contra el suïcidi?
Malgrat ser la primera causa de mort dels joves entre 15 i 29 anys, el suïcidi és un tema totalment tabú, envoltat d’un gran
silenci polític i social. És un tema que tothom defuig perquè ens posa davant del nostre fracàs com a societat i ens obliga
a tocar pors i temes profunds.
Des de l’associació APSAS ens esforcem per aportar llum a un tema tan fosc i a les persones que han perdut l’esperança.
Cada cop rebem més sol·licituds de gent en patiment psicològic i/o emocional. La majoria d’aquestes persones porten un
dur recorregut de falta d’atenció o de teràpies sense èxit, i ens contacten com a última ampolla llençada al mar. A més,
amb la crisis generada per la pandèmia de la Covid-19, s’estan multiplicant els casos de persones en situació econòmica
precària que necessiten atenció.
No podem, no volem, deixar sense resposta a totes aquestes persones. Les volem ajudar a veure una mica de llum. Per
això hem posat en marxa un projecte anomenat ESPURNES CONTRA EL SUÏCIDI. Es tracta d’una xarxa solidaria d’atenció
psicològica per a persones que manifestin ideació suïcida.
Per poder dur-lo a terme, necessitem la col·laboració de psicòlogues i psicòlegs professionals. La idea és formar aquesta
xarxa per tot el territori català i oferir teràpia a persones amb conducta suïcida (o amb problemàtiques psicològiques que
puguin portar al suïcidi). Aquesta ajuda solidària pot fer tota la diferència entre morir i seguir viu, ja que aquests pacients
no tenen recursos suﬁcients per accedir a l’àmbit privat i les alternatives que ofereix el sistema de salut mental públic
són del tot insuﬁcients, tenint en compte que són persones en crisi que necessiten una atenció immediata i continuada.

Si estàs interessat en formar part d’aquest projecte ens pots contactar per correu electrònic a
apsascontacte@gmail.com. Moltes gràcies ! www.apsas.org www.facebook.com/apsassuicidioyduelo/

Escacs: Hostalric fa el seu torneig de Festa Major
Contacta amb el
Club d’Escacs a
través del telèfon
657 622 048.
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La Covid-19 ens ha obligat a moderar les nostres activitats presencials. La lliga ha quedat inacabada, però probablement baixaran els equips A i B per baixes de darrera hora. Afortunadament,
l’ambient és molt bo, estem democratitzant l’entitat i mantenim el nombre de socis. Encara no
sabem si la lliga es donarà per acabada o haurem de jugar el que resta.
Malgrat la suspensió de la Festa Major, el Club d’Escacs ha pogut organitzar el VII Torneig d’Escacs de Festa Major d’Hostalric online, el 4 de juliol, amb un total de 51 participants. El campió
ha estat el MC Jordi Moreno. El millor jugador local ha estat Paco Cobos. Vam sortejar tres espatlles de pernil.
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La nova normalitat
a Hostalric

Una oposició
responsable

Una vegada més ens adrecem a tots i totes vosaltres a través de la revista municipal per fer balanç
del dia a dia a la nostra vila. Com a grup municipal,
el qual forma l’equip de govern, tenim la responsabilitat de vetllar pels interessos de tots els vilatans
i vilatanes, i és per això que aproﬁtem aquestes línies per explicar algunes de les decisions preses
els últims dies.
Sembla que la nova normalitat ha arribat per quedar-se i ens ha impedit dur a terme la Festa Major
d’enguany entre d’altres festivitats. A part de seguir
les recomanacions fetes per Dipsalut i la Generalitat de Catalunya en quan a la realització de festes i esdeveniments, volem transmetre la voluntat
i esforç que ha fet tot l’equip de govern per tal de
modiﬁcar el pressupost destinat a festes i redirigir-lo per lluitar contra la situació tan complicada
que ens ha deixat la Covid-19 a nivell de comerç,
treball i qualitat de vida. 72.500€ per donar suport
social i econòmic als nostres veïns i veïnes.
Però la nova normalitat no només ens afecta en
l’àmbit de la cultura o el treball. L’Ajuntament s’ha
vist obligat a fer un nou replantejament en el seu
pressupost en saber un dels primers resultats de
l’estat de comptes de l’Ajuntament a través de la
auditoria externa. Per responsabilitat i rigor, i per
complir la llei, haurem d’aprovar un nou Pla Econòmic Financer. Esperem la mateixa responsabilitat i
rigor alhora de donar-nos suport en tirar endavant
el municipi amb aquestes condicions.
L’equip de Sumem per Hostalric ha vingut per intentar fer les coses ben fetes i seguim treballant
en tots els àmbits per encarar els propers anys
de manera transparent i seguir desenvolupant el
nostre projecte. Des d’aquestes línies també volem agrair a totes les persones que donen suport
a aquest grup municipal i a totes aquelles que han
fet de voluntàries duent a terme diferents tasques
socials en aquests moments tan difícils.
Per últim us volem recordar que podeu seguir Sumem per Hostalric a les xarxes socials o bé a través
del canal de WhatsApp amb el telèfon 659 832 248.

Estimats veïns i veïnes. Ens hagués agradat començar aquest número de la revista parlant de la
Festa Major i acabar desitjant-vos una bona Fira de
Sant Miquel. Però davant la situació actual de la
Covid-19 ens toca demostrar la capacitat d’adaptació i les ganes de col·laborar i de sortir endavant
que tenim tots plegats. Gràcies a tots i a totes!
Ens han arribat comentaris sobre com sobtava que
sent l’oposició aprovéssim tots els punts a l’últim
Ple. A JxH tenim com a principal objectiu fer una
política constructiva, amb seny i prioritzant el que
sigui millor i faci créixer el nostre poble. EL NOSTRE PRINCIPAL OBJECTIU NO ÉS FER POLÍTICA, ÉS
FER POBLE.
També aproﬁtem el fet que l’actual equip de govern ens tirés en cara un “canvi d’opinió” sobre els
projectes que actualment s’estan fent al Castell.
A principis d’any l’equip de govern ens va explicar
la intenció d’invertir 80.000€ en fer un concurs de
projectes al Castell que ens va semblar una bona
idea. Aquest suport el vam donar, evidentment,
sense saber que pocs mesos després ens tocaria
viure un temporal com el Glòria o una pandèmia
com la de la Covid-19, i que aquests dos successos
deixarien ferit el nostre poble i la nostra gent.
Davant d’aquests fets, Junts per Hostalric mostrem una mentalitat oberta i ﬂexible i CANVIEM
L’ORDRE DE PRIORITATS deixant clar que s’hauria
d’aparcar el projecte del Castell per tal d’invertir
aquesta gran quantitat de diners en arranjar els
carrers malmesos i encara tancats a dia d’avui; en
més ajudes pels negocis del poble (20.000€ per tot
el comerç ens sembla una quantitat força irrisòria,
sobretot pensant que hi ha negocis dels que penja
tota una família); en més ajudes pel nou curs escolar que ens espera i es preveu força dur per tots;
i en aquelles persones que a dia d’avui han quedat
més desfavorides.
Per tant, si canviar d’opinió és canviar les prioritats
seguint el sentit comú pel bé del nostre poble... sí,
hem canviat d’opinió! “Quan les prioritats estan
clares, les decisions es fan fàcils”.
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Entrevista a

Carol Pérez, presidenta de
l’Associació de Comerciants
i Empresaris d’Hostalric

Quan es va fundar l’associació i amb quin objectiu?
La primera associació de comerciants d’Hostalric es va
crear l’any 1994, però al cap d’uns anys es va desfer. Posteriorment sobre el 2002 es va tornar a crear l’associació
que actualment continua. L’objectiu era dinamitzar el comerç local treballant de manera conjunta

Actualment quants comerços del municipi estan
associats? Què s’ofereix als establiments que formen
part de l’associació?
Actualment som 38 comerços associats. Des de l’Associació intentem oferir campanyes conjuntes (Carnestoltes, Sant Jordi, estiu, Nadal..), també cursos subvencionats i una campanya de ﬁdelització a través de la Tarja
Comerç. Som també un enllaç directe amb l’Ajuntament
per tal de mantenir informats a tots els nostres associats
de tot el que ens pugui afectar.

Com ho han de fer els comerços que vulguin adherir-se
a l’Associació de Comerciants?
Només cal que es posin en contacte amb qualsevol membre de la Junta i nosaltres els fem arribar el formulari d’alta a l’associació.

Com es troba el comerç hostalriquenc després d’haver
superat la fase més crítica de la pandèmia?
Actualment tots els comerços que van haver de tancar ja
estan funcionant amb normalitat. No és un moment fàcil
pel comerç, però conﬁem que amb la bona feina que està
fent tot el comerç i la conﬁança que està demostrant la
gent d’Hostalric, puguem tirar endavant.

Quin tipus de comerç ha estat el més afectat?
Realment tots els comerços s’han vist molt afectats, ja
que la majoria han hagut d’estar tancats més de dos mesos. Els bars i restaurants, botigues de roba, l’escola de
dansa, els gimnasos i l’escola d’idiomes són els que han
patit més, ja que han estat els últims en poder tornar a la
seva activitat.

Quin paper ha desenvolupat l’Associació de
Comerciants durant la crisi sanitària?
Nosaltres, des del primer moment, hem intentat mantenir informats a tots els nostres associats de tots els canvis que anaven sorgint i del ajuts o subvencions a les que
es podien acollir; s’ha anul·lat el pagament de les quotes
del segon i tercer trimestre per tal d’ajudar a disminuir
les despeses mentre els comerços han estat tancats; es
va crear un llistat de tots els comerços que tenien permís
d’obertura i dels que tot i estar tancats oferien serveis;
hem fet una campanya de sensibilització a través de Facebook i Instagram per tal que la gent d’Hostalric ara més
que mai donés suport al comerç local; i s’ha fet una compra de gel hidroalcohòlic i mascaretes que hem repartit
entre tots els nostres associats.

Per on passa el present i futur del comerç
hostalriquenc?
Des de l’associació creiem que ara més que mai hem de
mirar de treballar units. El fet d’anar tots a una fa que la
força del comerç local sigui més important. Hem de potenciar més que mai la compra de proximitat, oferint bon
servei i producte.

Quina valoració feu del Mercat de Nadal que es va
realitzar per primera vegada el passat desembre?
La valoració que fem nosaltres del Mercat de Nadal és
molt positiva. L’associació era una de les coses que sempre havia dit que faria falta fer. L’entorn en el qual es va
realitzar i el plantejament de les parades va ser molt
maco. Per ser el primer any, van ser pocs els comerços
que va participar, però estem segurs que de cara a aquest
Nadal molts més s’animaran.

