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SABIES QUE...
La xarxa WiFi4EU
ha arribat a Hostalric

?

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a Internet i promoure l’ús
de les noves tecnologies entre la població, l’Ajuntament
es va sumar a la darrera convocatòria de la Comissió
Europea per impulsar la iniciativa ‘WiFi per a Europa –
WiFi4EU’ al municipi. El projecte europeu dona suport
econòmic als consistoris per a habilitar punts de connexió
a Internet d’alta qualitat i de manera gratuïta a espais
públics com ajuntaments, biblioteques, museus, places o
parcs públics.
A Hostalric, els veïns i les veïnes ja poden connectar-se
sense cost a la zona esportiva i aviat s’habilitarà un nou
punt de connexió al Castell d’Hostalric.

Nil Papiol Champagne
Alcalde d’Hostalric

Estimats veïns i veïnes,
Una nova ocasió de saludar-vos a través de la
nostra revista d’informació municipal. En primer
lloc, volia traslladar una càlida abraçada a totes
les persones afectades per la situació sanitària
de la Covid-19. Ja sigui perquè han patit la malaltia directament, o bé perquè tenen un familiar o
conegut que n’ha patit les conseqüències. Tots
els ànims i tot el suport per part de tot el consistori. L’agraïment, també, a tots els treballadors
municipals i sanitaris que estan fent esforços
extraordinaris per a fer front a aquesta situació
que vivim.
Són temps difícils per als responsables polítics
que gestionem les institucions. Tot i això, el nostre compromís segueix ferm i continuem amb
les mateixes ganes de treballar per a fer front a
la pandèmia i tirar endavant el nostre municipi.

Som al vostre costat i és important recordar-ho.
No tenim cap vareta màgica, ni cap màquina
per imprimir bitllets. Però tenim capacitat per
destinar diferents partides econòmiques del
pressupost a donar suport als veïns i veïnes que
es troben en una situació social complicada, al
teixit comercial i al teixit associatiu.
Fa unes setmanes ens vam retrobar amb moltes
i molts de vosaltres als diferents actes que vam
tirar endavant per la Fira de Sant Miquel. Crec,
sincerament, que una aposta per la cultura segura és possible. I que és imprescindible que hi
seguim donant importància. Els nostres infants,
i de fet tots nosaltres, necessiten viure i participar de la cultura del país per seguir creixent com
a persones. I així ho farem.
En aquesta revista veureu que després de molts
anys de litigis hem aconseguit arribar a un acord
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
per deﬁnir el nostre terme municipal. Quan
vam arribar a l’Ajuntament vam prometre que
treballaríem per una col·laboració activa entre
els municipis veïns. Menys contenciosos i més
col·laboració institucional per fer front als reptes que tenim com a territori. Aquest acord n’és
una mostra. I ens indica el camí a seguir per seguir tirant endavant la resta de litigis que tenim
pendents, especialment amb la Mancomunitat
Verge dels Socors o amb els veïns afectats per
la cinquena intervenció de les muralles. Diàleg,
negociació i acord.
M’acomiado recordant-vos que som al vostre
costat. Tots els ànims. Tot el suport. I a seguir
endavant!
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App
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Hostalric és smart

660 864 011

Notiﬁcació d’incidències
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informativa i de la informació
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comercial o gastronòmica.
Recepció de notiﬁcacions.
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CP 17450 - La Selva
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EL REPORTATGE

Acord històric entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu
Després de molts anys sense una línia de delimitació entre els municipis d’Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu, ja
que la línia de l’any 1923 havia estat declarada inexistent,
els alcaldes de les dues viles han signat un conveni històric.
El Ple ordinari del passat 14 de setembre va donar llum
verda a aquest acord que estableix la línia de delimitació
territorial entre ambdós termes; ara, la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya procedirà amb les operacions de delimitació.

“És un molt bon acord per a Hostalric per
a diferents motius. Un d’ells, és el fet que
el polígon industrial d’Hostalric creix en
14.000 metres quadrats, i això permetrà la
implantació de noves empreses al municipi i
la generació de nous llocs de treball”
, aﬁrma l’alcalde d’Hostalric, Nil Papiol.
Al mateix temps, l’alcalde de Sant Feliu de Buixalleu,
Josep Roquet, ha constatat que “és una entesa

històrica entre els dos municipis. Quant al sòl
industrial hem cregut que calia ser coherents
amb la realitat i donar seguretat jurídica tant
als inversors de Sant Feliu com Hostalric.
I en l’àmbit de mobilitat, l’acord també ens
permetrà millorar la sortida de Grions, a la
C-35”.
Fins ara, els dos ajuntaments havien anat actuant conforme a les delimitacions dels seus plantejaments urbanístics, circumstància que havia provocat al llarg dels anys
diversos litigis judicials.
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“L’acord ens dona seguretat jurídica i ens
permet suspendre tots els contenciosos
administratius oberts entre els dos
ajuntaments en relació al terme municipal”,
celebra l’alcalde Nil Papiol.
A més, “també es desencalla un tema històric

en relació al vial d’accés a la rotonda de la
zona de la Conna, que en un futur es podrà
desenvolupar sense inconvenients si així es
decideix”, explica l’alcalde Nil Papiol.
Per últim, el conveni recull el compromís dels dos consistoris per informar i arribar a acords amb els propietaris de
les ﬁnques afectades per la nova delimitació.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020

Els Pressupostos Participatius 2020 ja tenen proposta guanyadora
La proposta més votada
Condicionar la zona de davant
de les escoles amb un espai verd,
arbres, plantes, bancs i una font
per gaudir de l’entorn

El passat 17 de setembre va tenir lloc la darrera fase
dels Pressupostos Participatius 2020 d’Hostalric: la
jornada d’escrutini. El recompte dels vots va servir
per conèixer quin projecte s’inclourà dins la partida
pressupostària destinada a inversions. Després de
tancar-se el període de votacions el 15 de setembre,
la proposta “Condicionar la zona de davant de les
escoles amb un espai verd, arbres, plantes, bancs
i una font per gaudir de l’entorn” va ser la que va
rebre més suport popular, amb un total de 191 vots.
La proposta guanyadora és la que es desenvoluparà
amb la partida del pressupost municipal que s’havia
reservat inicialment pels resultats d’aquest procés
participatiu i que ascendia a 56.000€.

La dada
Un 14,77% de les persones amb dret
a vot -el doble que l’anterior edicióvan participar en la votació ﬁnal

De l’1 al 15 de setembre, les persones empadronades a Hostalric majors de 16 anys podien
votar entre les 14 propostes ﬁnalistes; i un
total de 530 persones –un 14,77% dels veïns
amb dret a vot- van fer arribar el seu punt de
vista a través de l’App “Hostalric al mòbil” o dipositant la butlleta a l’urna habilitada a l’OAC.
Això suposa que la participació en aquesta
edició s’ha doblat en relació a l’anterior, dada
que consolida l’aposta de l’equip de govern
per impulsar projectes participatius de cara
al futur.
Anna Noguera, regidora de Participació Ciutadana, valora molt positivament la implicació
dels veïns i veïnes en tot el procés participatiu
i constata que “la població ha demostrat, tant
en el Fòrum Ciutadà com en aquesta votació,
una alta implicació i un alt interès en proposar i decidir sobre com millorar la vila i això
denota que som una comunitat cívica, madura i participativa”.
49 OCTUBRE 2020
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FIRA DE SANT MIQUEL 2020

Hostalric celebra una Fira de Sant Miquel en petit format
Del 25 al 28 de setembre l’Ajuntament va organitzar una versió de la Fira de
Sant Miquel en “petit format” i adaptada a la normativa per evitar el contagi
de la Covid-19.
La Fira va comptar amb propostes com el lliurament dels premis de la VI Bibliocursa i la Bibliocursa Jove, visites guiades al Castell d’Hostalric i a l’exposició del suro ubicada a La Domus – Can Llensa, la Final Groc Talent de
la Comissió de Festes d’Hostalric, el partit amistós entre el Club de Bitlles
Emmurallats i el Perxes de S.F. de Buixalleu, l’espectacle infantil de Ruskus
Patruskus, l’actuació de Cesk Freixas, la VIII Interclubs del Club d’Escacs
d’Hostalric, la missa de Sant Miquel, l’espectacle de teatre “El comediant”
a càrrec de Cascai Teatre i Marcel Tomàs, un espectacle infantil de la mà
de La Boira Teatre, un taller de titelles o un concert d’havaneres a càrrec
de les Anxovetes.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Hostalric s’adhereix
a la moció per a la
suﬁciència ﬁnancera
dels ens locals
L’Ajuntament d’Hostalric va aprovar l’adhesió a la moció per a la suﬁciència dels ens locals. Es tracta
d’un text elaborat conjuntament
per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i que té
com a un dels principals objectius
reclamar al Govern de l’Estat que
permeti que les administracions
locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents
acumulats per a destinar-los a

mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals.
La moció emplaça el Govern de l’Estat espanyol a ﬂexibilitzar la regla de
despesa i a modiﬁcar la llei 2/2012
d’estabilitat pressupostària, per així
donar més marge a les administracions locals en la resposta a la pre-

L’Ajuntament treballa en la
concessió de beques per als
infants i joves

La Regidoria d’Afers Socials de l’Ajuntament d’Hostalric -conjuntament amb l’àrea d’Educació, les tècniques de Benestar Social, els centres educatius i la
tècnica de l’OAC especialitzada en comunitat- segueix
treballant en l’estudi per a la concessió de beques per
a llibres, extraescolars o desplaçaments per tal que
tots els infants i joves del municipi puguin disposar
de les mateixes oportunitats per accedir als recursos
educatius; així com assolir una societat més justa i
igualitària, sobretot en aquests moments de crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19.

sent crisi; com també a garantir el
crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima
a fons perdut de 5.000M€. Al mateix
temps, la moció acorda demanar al
Govern de la Generalitat la creació
d’un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals.

L’Ajuntament es dota del Pla
d’Igualtat 2020-2023
El Ple ordinari celebrat el
14 de setembre va donar
llum verda al Pla d’Igualtat
2020-2023 de l’Ajuntament
d’Hostalric. Anna Noguera,
regidora d’Igualtat, explica que el document “no
només recull la igualtat
de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes, sinó
que també té en compte la
diversitat de gènere, afectiva i familiar en tots els àmbits de l’Ajuntament, tant de
portes endins com de portes enfora”.
El Pla d’Igualtat ha estat impulsat i elaborat per la Regidoria d’Igualtat i té com a principals objectius eliminar els
desequilibris i les desigualtats existents entre homes i
dones (i persones no binaries); introduir la perspectiva de
gènere als processos de gestió de persones; i sensibilitzar
i formar totes les persones en la promoció de la igualtat.
En aquest sentit, el document conté una acurada diagnosi
de la situació actual i proposa un Pla d’Acció amb diferents mesures a aplicar -calendaritzades en el temps- en
àmbits com la cultura i gestió organitzativa, condicions
laborals, accés a l’organització, formació interna i/o contínua, promoció i/o desenvolupament professional, retribució, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació
no sexista, salut laboral, o prevenció i actuació en casos
d’assetjament de caràcter sexual.
49 OCTUBRE 2020
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Com ha gestionat l’Ajuntament d’Hostalric el pressupost
destinat a les ﬁres i festes 2020 que no s’han pogut dur a terme?

MEMÒRIA HISTÒRICA

Família Sabater i Codina
La família Sabater i Codina, de ca l’Anton del
carrer Raval 14, retratada als rostos cap el 1912.
Josep Sabater i Ros (Hostalric 1877-1948), mestre d’obres, amb la seva muller Adelaida Codina i
Fradera (Hostalric 1877-1938) i els tres ﬁlls Mercè
(1908-1993), Anicet (1902-anys 20) i Maria Socors
(1906-1939). El ﬁll gran, en Salvador, va néixer el
1900 i va morir el 1905.
En Josep Sabater va ser el constructor encarregat
de la restauració del claustre de l’antic convent,
reconvertit en casa consistorial, el 1924. La Merceneta Anton, que va morir soltera, va regentar
una botiga de queviures ﬁns a ﬁnals de la dècada
dels 70.
Instagram: @gentdhostalric
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HOSTALRIC SOSTENIBLE

Hostalric
compte enrere
cap a la
recollida de
porta a porta

Us anunciem les properes accions programades ﬁns a ﬁnals
d’any:
Dimarts 20 i 27 d’octubre
Parada del reciclatge al mercat setmanal amb obsequi de
“bosses GROGUI – reciclades,
recicladores i reciclables” per
aprendre a triar més i millor els
residus que van al contenidor
groc.
Per les mateixes dates
Recerca dels establiments de
venda locals que actualment ja
venen bosses compostables o
hi estan interessats
Des d’ara a ﬁnals d’any
Trobada els presidents i presidentes d’escala dels blocs més
grans per deﬁnir el millor model
de servei per a cada bloc.
Dissabte 21 de novembre
Durant la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus
Tindrem la ruleta dels envasos
a la zona esportiva – amb més
obsequis reciclats, reciclables
i recicladors per a tothom qui
s’hi acosti i obsequis extra pels
més afortunats i afortunades de
cada jugada.
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 a través del telèfon de la campanya 637 330
969 de 9 a 14 h de dilluns a
divendres.

HOSTALRIC
CAMÍ CA P A L
PORTA A PORTA

QUÈ,
COM
I QUAN?
Quants dies a la setmana es
recull cada residu i de quina
manera
FRACCIÓ
ORGÀNICA
Tres dies a la setmana
amb cubell xipat de 20
l lliurat per l’ajuntament
E N VA S O S
Dos dies a la setmana
directament amb bossa
qualsevol
PA P E R
Un dia a la setmana i els
comerços dos (plegat i
ﬁcat dins d’una bossa o
capsa de cartró qualsevol)
REBUIG
Un dia a la setmana amb
bossa
RESIDUS
S A N I TA R I S
(bolquers, compreses....)
Cada dia que hi ha servei
- amb bossa.
RESTES
V E G E TA L S
Tres dies a la setmana
coincidint amb la recollida de fracció orgànica
(servei adreçat a llars
amb hort o jardí que el
necessitin). Es treu amb
contenidor de rodes
de 120 l xipat lliurat per
l’ajuntament.
VIDRE
Un cop cada quinze dies
amb cubell de 20 l lliurat
per l’ajuntament.

ON
LLENÇO
QUÈ
NIVELL BÀSIC

FRACCIÓ
ORGÀNICA
Restes de menjar i petites restes de l’hort i el
jardí que càpiguen en el
cubell xipat lliurat per
l’ajuntament.
E N VA S O S
Qualsevol envàs o embolcall de qualsevol material que no sigui ni de
cartró ni de vidre. Seguint aquesta norma segur que incrementem la
separació dels envasos.
PA P E R
Paper i cartró
REBUIG
Allò que no es pot reciclar i gairebé desapareix: pols d’escombrar,
cendres, burilles, mocadors de mocar, residus
del bany, excrements i
sorres d’animals
RESIDUS
S A N I TA R I S
Es tractat d’una part del
rebuig que pot causar
més problemes d’olors,
com són els bolquers,
compreses i els excrements i sorres d’animals.
FRACCIÓ
V E G E TA L
Restes de l’hort i el jardí
de les llars a qui s’ha lliurat un contenidor amb
rodes.
VIDRE
Ampolles i pots de vidre
sense taps.
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Comencen els treballs de construcció de la deixalleria municipal
A principis del passat mes de setembre es va donar el tret de sortida a les
obres 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.

Del 2 al 16 de novembre es durà
a terme la campanyad’identiﬁcació de gossos
L’Ajuntament d’Hostalric, el Consell Comarcal de la Selva, la Policia Local i el centre veterinari MonSalut impulsen conjuntament
aquesta tardor una campanya d’identiﬁcació de gossos al municipi.
La campanya estarà vigent del 2 al 16 de novembre i durant aquest
període els propietaris d’aquests animals es podran adreçar al consistori per inscriure els seus gossos en el cens municipal d’animals
de companyia. Aquest tràmit, recordem, és gratuït i obligatori.
Mentrestant, per a la col·locació gratuïta del microxip durant la campanya, els veïns i veïnes poden adreçar-se al centre veterinari MonSalut d’Hostalric (av. Fortalesa, 9) de 16h a 20h i sota cita prèvia trucant al telèfon 972 87 44 29. Per a més informació sobre la campanya
podeu contactar amb l’Ajuntament d’Hostalric o amb la Policia Local.
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Bona acollida
a les xerrades
informatives sobre
el porta a porta
L’Ajuntament d’Hostalric i el Consell Comarcal
de la Selva van organitzar el mes de setembre tres xerrades informatives amb l’objectiu
d’acostar els detalls i el funcionament del nou
servei de recollida de residus porta a porta,
que és previst que es posi en marxa al municipi
l’any 2021.
Les trobades anaven dirigides a tots els negocis i professionals d’Hostalric, als representants de blocs de pisos i gestores de ﬁnques
que operen al municipi, i al conjunt dels veïns
i veïnes.

HOSTALRIC DINÀMIC

Les propostes
esportives no
s’aturen a Hostalric
L’emergència sanitària derivada de
la Covid-19 ha obligat a repensar
el món de l’esport. A la vila, clubs,
entitats i centres esportius s’han
esforçat per reformular les seves
propostes i continuar realitzant-les
amb totes les mesures de seguretat i protecció individual i col·lectiva.
Així mateix, la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament ha posat en marxa una campanya per donar suport
al teixit esportiu i difondre les diferents activitats que es porten a
terme a la vila. Escacs, bàsquet,
futbol, karate i dansa són només
algunes de les opcions esportives
que es poden practicar al municipi.

Com pots
contactar
amb el CAP
durant la
pandèmia?
Tots aquells veïns i veïnes que durant la pandèmia de la Covid-19 hagin de fer ús dels
serveis del Centre d’Atenció Primària (CAP)
tenen dues vies per a posar-s’hi en contacte:
• Per internet: envia un missatge a través
del web de programació de visites ics.
gencat.cat, o envia una eConsulta al teu
professional sanitari de referència a través de La Meva Salut.
• Per telèfon: truca a la central de trucades (93 326 89 01) o al telèfon del CAP.
Si has de venir presencialment al CAP recorda arribar a l’hora de la visita, no abans,
i sense acompanyant, o amb un de sol si és
imprescindible.

L’OAC obre les tardes dels dilluns
Des del 21 de setembre l’Oﬁcina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
de l’Ajuntament obre les tardes dels dilluns ﬁns les 17.30 h
i amb cita prèvia. La resta de la setmana l’horari es manté
com ﬁns ara: atenció al públic de 08 a 14 h.
D’acord amb les noves mesures de seguretat i prevenció de
la Covid-19 es reorganitza l’atenció presencial a l’OAC. Per a
fer qualsevol tràmit es prioritza la cita prèvia:
• Presencial amb cita prèvia: trucant al 972 864 011 o enviant un correu a oac@hostalric.cat.
• Per telèfon: 972 864 011, de dilluns a divendres, de 08 a 14
h; i les tardes dels dilluns.
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En Carles es jubila com
a secretari de l’Ajuntament
En Carles ha posat punt i ﬁnal recentment a la seva trajectòria com a
secretari de l’Ajuntament d’Hostalric després de 37 anys d’incansable
dedicació i feina al servei de tots els veïns i veïnes i dels treballadors
i treballadores de la corporació.
Durant aquest període, en Carles-qui serà substituït de forma accidental per la Sandra Saurí Tura- ha treballat ﬁns a la seva jubilació al
costat de dues alcaldesses i cinc alcaldes diferents. Amb l’objectiu
de reconèixer la seva ﬁgura l’Ajuntament ha celebrat un petit acte
d’homenatge en el qual se li ha lliurat una placa commemorativa amb
motiu i record de la seva trajectòria al capdavant de la secretaria del
consistori.

El Castell d’Hostalric, protagonista
de les Jornades Europees del Patrimoni
Amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni 2020 l’Oﬁcina
de Turisme va dissenyar els dies 10 i 11 d’octubre interessants propostes per a descobrir un dels espais més emblemàtics del municipi: el Castell d’Hostalric; entre elles, portes obertes a l’equipament, visites guiades per a conèixer la història i els racons més
interessants d’aquesta fortalesa militar d’època moderna, i l’activitat familiar “Què en saps del Castell d’Hostalric?”. Al llarg dels
dos dies més de 300 persones van visitar Hostalric.

La Diada Nacional de Catalunya s’adapta
a les restriccions de la pandèmia
Hostalric va celebrar l’11 de setembre la Diada Nacional de
Catalunya. Enguany, però, el
context excepcional arran de
la crisi sanitària derivada de
la Covid-19 va condicionar la
celebració dels actes. El programa d’activitats va tenir lloc
al claustre de l’Ajuntament i va
incloure unes ofrenes ﬂorals a
càrrec del consistori, els partits
polítics i les entitats; la lectura
del manifest de l’11 de Setembre; la interpretació del Cant
dels Segadors; i l’actuació musical d’Ernest & Gregori Duet.
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Aquest estiu comprar
a Hostalric tenia premi!

Èxit de participació a l’estiu
a la fresca
La Regidoria de Cultura va dissenyar durant els mesos d’agost i setembre una variada programació de
propostes lúdiques i culturals amb l’objectiu que
els veïns i veïnes poguessin gaudir d’un estiu refrescant al municipi. Les diferents activitats estaven adaptades a la normativa vigent per tal d’evitar
el contagi i la propagació de la Covid-19.
Enguany l’Ajuntament va proposar prop d’una quinzena d’accions per a tots els gustos que anaven des
de sessions de cinema per a infants i per a adults,
música en viu, contes o visites guiades.

L’Ajuntament d’Hostalric, amb el suport i la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Empresaris
d’Hostalric i de la resta de comerços i restaurants del
municipi, va endegar durant l’estiu una original campanya de promoció del comerç local per a fer front a
la crisi social i econòmica provocada per la Covid-19.
El projecte va consistir en el sorteig de 3 vals de
compra per un import de 20€ i el sorteig de 3 vals de
descompte per un import de 5€, entre tots els veïns i
veïnes majors de 18 anys que van realitzar una compra superior a 20€ en qualsevol dels establiments
participants a la campanya entre el 10 d’agost i el 25
de setembre. Properament s’endegarà una campanya
similar centrada en les compres nadalenques.

Hostalric commemora el Dia Mundial de la Salut Mental
L’Ajuntament i l’associació ActivaMent Girona van organitzar conjuntament durant el mes d’octubre dues iniciatives en el marc del
Dia Mundial de la Salut Mental. La primera proposta va ser una taula rodona a càrrec d’especialistes que va tractar sobre la necessitat d’abordar la qüestió de la salut mental des d’una perspectiva
oberta, respectuosa i lliure de prejudicis. I per cloure la celebració, es va impulsar un cinefòrum amb la projecció i posterior debat
sobre el documental “Zauia(k)”, que tractava sobre la bogeria, els
malestars i la salut mental des d’una visió feminista.
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Noves càpsules formatives en línia per a millorar
les oportunitats laborals
Durant els mesos d’octubre i novembre, el Servei
Integral d’Ocupació (SIO)
ofereix un seguit de càpsules formatives per a
promoure l’ocupació a la
comarca. La proposta, que
s’articula en tres grans
blocs, vol donar resposta
a les necessitats sorgides arran la crisi sanitària,
econòmica i social derivada de la Covid-19.
El primer bloc se centra en el treball en xarxa
o networking. El segon
bloc posa el focus en els
diferents sectors professionals com l’hostaleria,
la restauració, el comerç
urbà o el sector logístic.
Per últim, el tercer bloc
gira al voltant dels perﬁls
professionals i els millors
canals per a trobar-hi feina. Les persones interessades poden inscriure’s
per telèfon o whatsapp al
673 038 887.

Recollida d’aliments a Hostalric
De l’1 al 20 de novembre Càritas Hostalric i l’Ajuntament organitzen una recollida
ollida
d’aliments al municipi per ajudar a les persones afectades per la Covid-19. Totes
aquelles persones que hi vulguin participar poden entregar al consistori o a la Biblioteca Municipal Modest Salse i Camarasa aliments bàsics com llet infantil,
il, oli,
galetes, conserves, llegums, sucre, arròs, pasta o sala de tomàquet.

14

49 OCTUBRE 2020

HOSTALRIC DINÀMIC

El Consell d’Infància celebrarà un nou ple
i comissió informativa
La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a alterar
el calendari inicial i les fases del primer Consell
d’Infància d’Hostalric. Amb tot, la Regidoria d’Infància treballa per a poder cloure’l pròximament
amb la celebració d’una comissió informativa i
un ple telemàtics. A la comissió informativa els
regidors i regidores rebran la informació sobre
les propostes que van fer i les valoraran i analitzaran seguint uns criteris econòmics, de viabilitat, volum de població... Finalment, al ple es
decidirà quina o quines propostes s’acaben aprovant. I una vegada ﬁnalitzat el procés, es posarà
en marxa el segon Consell d’Infància, amb nous
regidors i regidores, alcalde o alcaldessa...

La Policia Local,
al servei de la vila
L’Ajuntament i la Policia Local aposten
per promoure l’educació viària i fomentar una mobilitat segura a Hostalric. Una
línia de treball que recentment s’ha traduït en la participació d’un dels agents
policials locals, i monitor d’EDUMS, en el
curs d’educció viària nivell 2 a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya.
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Mentrestant, coincidint amb l’inici del curs
escolar, des de la Policia Local es fan extensius els següents consells de seguretat
a tenir en compte en la tornada a les classes lectives.
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Coneixes el
“Carnet de
lectures
(i descobriments)?”
La Biblioteca i l’Ajuntament
faran entrega a través l’Escola
Mare de Déu dels Socors d’un
‘Carnet de lectures (i descobriments)’ on cada infant podrà
anotar les lectures que vagi
realitzant al llarg de l’any.

Hostalric engega la campanya
“Llegir i créixer junts”
La iniciativa consisteix en el regal d’una capsa cultural molt especial a
totes aquelles famílies que ho demanin quan es produeixi un naixement al
municipi i s’hagin empadronat les criatures. En aquell moment, l’alcalde
d’Hostalric els enviarà una carta per tal d’informar-los de la campanya i
donar-los l’opció a sol·licitar el material.

Nova edició de la ‘Bibliocursa’
Un estiu més la Biblioteca Modest Salse i Camarasa va organitzar la “Bibliocursa”, que enguany tenia com a gran novetat l’estrena de la “Bibliocursa
Jove” pels alumnes d’ESO. La participació va ser molt alta i l’entrega de premis va tenir lloc al claustre de l’Ajuntament el passat 25 de setembre.

Apunta’t a les activitats de la Biblioteca!
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6 novembre (17.30h), al Claustre de l’Ajuntament.
Hora del conte: “Contes de tardor”,
a càrrec de La Minúscula.
Recomanat a partir de 3 anys.

27 novembre (17.30h), al Claustre de l’Ajuntament.
Hora del conte: “L’Albert i els seus contes”, a càrrec
d’Albert Quintana.
Recomanat a partir de 3 anys.

10 i 24 de novembre (17.30h), a la Biblioteca.
Taller dels dimarts.
Recomanat a partir de 4 anys i cal inscripció prèvia.

1 de desembre (17h i 18.30h), a la Domus-Can Llensa.
Clubs de lectura Tritons Blaus i Vermells.

13 de novembre (19h), a la Domus-Can Llensa.
Presentació del llibre “Eco”, de l’autor local Marc Delgado.

11 de desembre (17.30h), al Claustre de l’Ajuntament.
Hora del conte: “El Nadal d’en Pere Perot”, a càrrec
d’Eva Gonzàlez.
Recomanat a partir de 3 anys.

16 de novembre i 14 de desembre (18.30h),
a la Domus-Can Llensa.
Club de lectura adult.

18 de desembre (17.30h).
Taller de manualitats de Nadal.
Recomanat a partir de 4 anys i cal inscripció prèvia.
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L’Institut Vescomtat de Cabrera celebra el seu 25è aniversari
L’Institut Vescomtat de Cabrera, anomenat en un principi Institut d’Hostalric, va iniciar la seva
tasca el curs 1995-96, acollint a 3 grups de 3r d’ESO (uns 90 alumnes). Progressivament, va anar
incorporant la resta de les línies d’ESO i de Batxillerat i el curs 2013-14 es va iniciar el CFGM
d’elaboració de productes alimentaris. El curs 2015-16 s’obre una nova seu a Breda i enguany
(curs 2020-21) seguim ampliant l’oferta educativa d’estudis postobligatoris amb el PFI de forneria i rebosteria. I seguirem treballant per tal que l’institut sigui un referent a la zona.
Des dels seus inicis i en cada curs escolar tot el personal docent i administratiu del centre ha
treballat i treballa amb l’objectiu de donar una bona qualitat d’ensenyament i de formar com a
persones als adolescents d’Hostalric i dels municipis del voltant.
Aquest any estem de celebració i tot i que la situació actual de pandèmia no ens permet fer
una celebració en un format presencial (veurem si més endavant això serà possible i podrem en algun moment organitzar
algun acte multitudinari de celebració), hem volgut recordar aquesta efemèride mitjançant una de les poques eines que
permet el contacte amb moltes persones, però mantenint les mesures de seguretat. Hem triat com a mitjà de comunicació
i per contactar amb tots aquells que han passat pel “Vescomtat” l’ús de les xarxes socials. Durant les properes setmanes
tant a Twitter com a Instagram podreu trobar una sèrie de preguntes relacionades amb l’institut que donaran peu a què
tota la comunitat educativa del Vescomtat de Cabrera (alumnes, exalumnes, professorat i famílies) puguin compartir les
experiències viscudes a l’institut. A partir de la pregunta de la setmana us animem a explicar com ha estat el vostre pas per
l’institut, a recordar viatges i sortides, setmanes temàtiques, als docents que més us han marcat, als companys amb qui
vau conviure durant molts cursos. I per aquells que encara hi sou al centre (docents, administratius i alumnes) per tal que
expliqueu el dia a dia de l’institut i què espereu del vostre pas per l’institut. Us animem a tots a participar-hi!

Ens podeu trobar a : Twitter: @INSvescomtat Instagram: @insvescomtatdecabrera
Web: https://agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/

Associació Sociocultural de la Tercera Edat d’Hostalric
Benvolguts socis/es. Aquest any ha sigut molt atípic. No hem pogut fer l’assemblea de socis ni l’arrosada, i possiblement no podrem fer ni la Castanyada. El nostre desig des del Casal de la Gent Gran d’Hostalric hauria estat fer totes les
activitats, però degut a les causes de força major per la Covid-19 hem hagut de suspendre-ho tot. Per aquesta raó, hem
decidit fer-vos unes propostes per tal de compensar-vos:
1. El proper any la quota de soci no es cobrarà per compensar la manca d’activitats i serveis d’aquest any 2020, amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Hostalric.
2. En la loteria de Nadal d’aquest any 2020 “numero 46517 “, que és el que juguem des de fa anys, el Casal no hi guanyarà
res. És a dir, vendrem participacions de 5€ i es jugarà el mateix import. També tindrem dècims de 20€ per les persones
que en vulguin. Els que estiguin interessats en adquirir-lo podran passar pel Casal tots el dimarts de 10h a 12h.
3. Esperem poder tornar a la normalitat ben aviat. Algunes de les activitats ja s’estan fent seguint els protocols sanitaris
establerts.
Sempre que tingueu alguna consulta o inquietud podeu venir al Casal tots el dimarts de les 9.30h a les 12h. i us atendrem
amb molt de gust com hem intentat fer sempre. En el decurs d’aquests mesos la Junta ha estat pendent de tot allò que
pensàvem que podria anar bé per a tothom: consells, informació etc.

Activitats a partir de l’octubre a la Sala Gran del Casal:
•
•
•
•

Dilluns: català (de 10h a 12h) i patchwork (de 17h a 19h)
Dimarts: taller de memòria (de 10h a 12h) i patchwork (de 17h a 19h)
Dimecres: manualitats (de 17h a 19h)
Dijous: taller de pintura (de 10h a 12h) i curset de la Fundació la Caixa (de 16h a 18h)
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La Ràdio Municipal dona veu a nous protagonistes
2

1

1/ Marina Gensana, Montserrat Bonich, Mireia Vives,
Josep Casellas i Francesc
Vila, tots ells membres de
la junta de l’Associació Saltaires d’Hostalric, donant a
conèixer l’associació i els
seus projectes de futur. 2/
Francesc Mas, repassant
els 40 anys de Terraforta,
un apassionant món sobre
l’artesania i la indústria de la
ceràmica a Breda.

Si estimes la sardana fes-te’n soci. Junts la reviurem!
Després d’anys de cursets de sardanes, amb la il·lusió dels
participants, el dia 26 d’agost es va constituir l’associació
Saltaires d’Hostalric. La seva ﬁnalitat és col·laborar estretament amb l’Ajuntament i altres entitats del municipi
en la tasca de vetllar per la sardana, en aquests moments
difícils per la cultura i la llengua catalana. La donarem a
conèixer amb cursos i amb audicions, ja sigui amb cobles
o amb equips de so.
La junta es va formar amb un grup d’onze companys del
curs, encapçalats per la Mireia Vives, tot i que està obert a
qui l’hi pugui interessar. Properament començarà la campanya d’alta de socis. Tots estem molt il·lusionats i esperem posar el poble d’Hostalric, en el bonic món sardanístic.

L’APUNT

L’Ajuntament actua al mur de pedra basàltica
del baluard de Santa Bàrbara
Gràcies a la subvenció que l’Ajuntament va sol·licitar al Pla de Monuments 2020 de la Diputació
de Girona, subvenció dotada amb 17.460€, s’ha
pogut dur a terme el cobriment de la paret de
pedres basàltiques que s’estava erosionant per
l’exposició als diferents condicionants del temps.
En aquest cas, s’ha optat per protegir i preservar
les columnes basàltiques fent un mur de pedra
de contenció. Així, també es consolida el mur del
baluard en la seva base que amb el pas del temps
ha sofert petites esllavissades i pèrdua de pedres
basàltiques.
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Malgrat tot,
seguim!

Festa dels avis...
SÍ!

Ens retrobem de nou en aquest espai i seguim,
malauradament, immersos en la crisi de la Covid-19. Els i les regidores de Sumem per Hostalric
seguim desenvolupant la nostra tasca des del govern amb la màxima atenció a la pandèmia. Totes
les àrees de l’Ajuntament s’han vist afectades,
d’una manera o altra, i ens trobem amb la difícil
tasca de gestionar situacions que, en molts casos,
poden canviar en qüestió d’hores.
Tot i que la situació sanitària ens requereix la màxima dedicació, no podem deixar de seguir amb el
nostre Pla de Govern, malgrat que en molts casos
s’ha vist alterat per la pandèmia. Això ens ha portat a fer modiﬁcacions del pressupost per destinar
partides a despeses ocasionades per la Covid-19;
per ajudar al comerç local, atenció social o bé a
adaptar les instal·lacions municipals. Més enllà
de la crisi sanitària, però, l’acció de govern segueix
amb tot allò que ens havíem compromès, com per
exemple la resolució de conﬂictes amb la línia de
delimitació amb Sant Feliu de Buixalleu o bé amb
l’aposta pel turisme i el projecte de restauració del
Cavaller del Castell. També el nostre compromís
mediambiental, amb la posada en marxa properament de la nova deixalleria i el procés cap a la recollida de residus porta a porta. S’ha afrontat l’inici
d’un curs escolar especial i amb un gran esforç per
la concessió de beques per a infants i joves. Seguim amb l’arranjament dels desperfectes encara
pendents ocasionats pel temporal Glòria. Des de
l’Ajuntament hem encarregat la redacció dels projectes per arreglar el carrer Bonaventura Codina i
Carrer Turó de l’Home, a l’espera d’ajuda econòmica per part d’altres administracions.
Sabeu que estem a la vostra disposició i que ens
podeu seguir a través de les nostres xarxes socials,
o bé afegint-vos al canal de WhatsApp (659832248)
o a hola@sumemperhostalric.cat.

Utilitzem el nostre petit espai a la revista per fervos arribar la proposta que el nostre equip de JxH va
llençar en l’últim Ple.
Davant els canvis constants produïts per la Covid-19
i veient que la gran part d’activitats s’han anul·lat o
realitzat a la mínima expressió, en el moment que
vam saber que la Festa dels Avis patiria la disminució pressupostària i que no sabien què fer, ens vam
posar a treballar en alguna idea que fes que els nostres avis poguessin gaudir de la seva festa. I així els
hi vam transmetre i ens vam oferir per tirar endavant la proposta conjuntament amb l’actual equip
de govern.
Per a nosaltres és important saber adaptar-nos
i tenir recursos per a fer front a la nova situació i,
sobretot, vetllar per la seva seguretat. Per aquest
motiu, la nostra proposta és destinar els diners assignats inicialment a la Festa dels Avis, i potser una
mica més, i demanar a diferents restaurants del poble que ideïn un menú, fent honor al seu estil i a la
seva cuina. D’aquesta manera també ajudaríem al
sector de la restauració. Es faria un sorteig per assignar els restaurants. Els resultats es farien arribar
a cada casa amb una invitació personalitzada que
constaria del número del sorteig i una explicació de
com fer servir el val. Des d’aquest moment, els avis
i àvies del nostre poble només haurien de decidir
amb qui i quan utilitzar el val i fer la reserva. Una
adaptació per a continuar amb el reconeixement
a la gent gran, fent que aquesta situació sigui una
mica més portable.
Davant de situacions difícils hem de tenir la capacitat d’innovar, transformar i pensar en noves propostes i idees, donant la major normalitat a situacions
que no ho són, intentant que repercuteixi el menys
possible, sobretot entre la gent gran, que sol ser la
més vulnerable en aquests casos.
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Hostalric es consolida a l’estiu com una destinació
turística segura, adaptada i de primer nivell
En aquesta mateixa línia, Marta Roura afegeix
que “malgrat el context tan desfavorable hem
aconseguit duplicar novament els resultats que
vam obtenir l’any 2018 i consolidar una tendència
a l’alça que ens consolida arreu del territori català com una destinació turística de primer nivell
i de màxima qualitat”.
Així, al llarg dels darrers mesos d’estiu s’han produït un total de 4.045 entrades al Castell d’Hostalric, 2.461 visites guiades en cap de setmana, i
2.625 visites amb clau; totes elles provinents de
forma majoritària de persones originaries de diferents punts de Catalunya, davant l’absència de
turisme estranger per la Covid-19.

L’Ajuntament d’Hostalric fa un balanç molt positiu i satisfactori de la temporada turística d’estiu
d’aquest 2020. Des del passat mes de juny i ﬁns
el setembre, s’han realitzat prop de 10.000 visites turístiques al municipi; entre elles, entrades
al Castell d’Hostalric, visites guiades de cap de
setmana i visites amb clau. Unes xifres molt similars a les registrades l’any 2019, quan sense les
actuals limitacions de la Covid-19 també es van
efectuar prop de 10.000 visites.
Marta Roura, regidora de Turisme, assegura que
“gràcies a la tasca ingent que s’ha fet des de
l’Oﬁcina de Turisme, els guies i el personal del
Castell, hem aconseguit mantenir durant tot l’estiu una aﬂuència constant de visitants i un compliment estricte de totes les mesures de seguretat per a garantir el benestar de les persones
i evitar el contagi i la propagació de la Covid-19”.

Horari de novembre a desembre
del Castell d’Hostalric
Dissabte, diumenge i festius, d’11 h a 14 h,
i visita guiada a les 12 h (es recomana fer
reserva prèvia a través del web turismehostalric.cat).
Les persones empadronades a Hostalric
poden accedir gratuïtament al Castell i
per les visites guiades gaudeixen d’entrada reduïda (4€ per persona). L’Oﬁcina de
Turisme segueix amb el seu horari habitual de dilluns a diumenge, de 10 h a 14 h, i
dissabte també de 15 h a 18 h.

