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TELÈFONS D’INTERÈS

SERVEIS AL MUNICIPI

L’Ajuntament d’Hostalric i el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat donen continuïtat aquest curs 2020/2021 
al conveni de col·laboració que van signar l’any 2016 per a 
l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat de l’Institut 
Vescomtat de Cabrera que participa en el projecte Ítaca.
Així, fruit d’aquest acord diversos alumnes del centre 
realitzen pràctiques curriculars en diferents empreses, 
comerços i centres educatius d’Hostalric. Aquest curs 
les associacions que col·laboren en la iniciativa són 
la Papereria Can Colls, Turó Cafè, La Placeta, la Llar 
d’Infants El Patufet, Live Bikes, Moto Nou i Ritual Shoes; 
a qui el consistori agraeix i posa en valor el seu suport a 
la iniciativa.

SABIES QUE...  

Un grup d’alumnes de l’Institut

Vescomtat de Cabrera realitza

pràctiques en empreses del municipi?
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el seu primer carnet de la Biblioteca Municipal. 
Perquè des de ben petits es vinculin al gran món 
dels llibres.
Però tot i això hi havia un tema molt important 
que no aconseguíem resoldre, i que afecta di-
rectament la vida de l’Escola i la Llar d’Infants 
Municipal. Es tracta de la Mancomunitat Verge 
dels Socors. Moltes i molts de vosaltres no n’heu 
sentit a parlar gaire, però és l’òrgan de govern 
que agrupa els municipis d’Hostalric, Massanes, 
Sant Feliu de Buixalleu i Fogars de la Selva per a 
gestionar els nostres centres d’educació infantil 
i primària. La Mancomunitat no es reunia des del 
2015. Un seguit de desavinences greus sobre la 
seva gestió va provocar una trentena de conten-
ciosos als tribunals. Portem moltíssims diners in-
vertits en advocats. Una paralització total. Sense 
l’òrgan de la Mancomunitat en funcionament no 
es poden actualitzar les necessitats de l’Escola i 
la Llar d’Infants. L’Ajuntament d’Hostalric en soli-
tari no pot fer front a moltes de les inversions que 
cal per posar al dia els nostres centres educatius.
El passat 14 de gener es va convocar per prime-
ra vegada en sis anys el Ple de Constitució de la 
Mancomunitat i Hostalric en va assumir la presi-
dència. La majoria de vosaltres seguireu amb les 
vostres activitats sense que aquesta notícia us 
hagi impactat. Però l’enorme feina que hi ha hagut 
al darrere, les hores de reunions i de negociacions 
amb els municipis veïns faran que a partir d’avui 
tota la comunitat educativa d’Hostalric es posi en 
marxa altra vegada. Per poder seguir al costat de 
la nostra prioritat, la infància; el futur de la nostra 
vila!

Estimats veïns i veïnes,
Quan vam començar la nostra tasca a l’Ajunta-
ment vam dir que una de les nostres prioritats 
seria l’atenció a la infància. Així, de seguida vam 
crear la nova Regidoria d’Infància i la vam dotar 
pressupostàriament. Hem engegat unes quan-
tes polítiques i hem destinat esforços a complir 
aquest objectiu. Prova d’això va ser la posada en 
funcionament del Consell d’Infància; canviar la 
perspectiva, no només escoltar els nostres in-
fants sinó posar-los al centre i permetre que ells 
també participin de la presa de decisions. Vam 
ser al seu costat durant els mesos més compli-
cats del 2020. Hem donat més de 120 beques per 
infants en situació de vulnerabilitat social perquè 
puguin fer activitats de lleure o extraescolars. Els 
nounats d’Hostalric reben des de fa poques set-
manes un nou lot amb material didàctic lector i 

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

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

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

Notifi cació d’incidències 
a la via pública.

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

Recepció de notifi cacions.

Nil Papiol Champagne
Alcalde d’Hostalric

Butlletí 
d’Informació

Municipal 
d’Hostalric
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AMB LUPA

Pressupost municipal 2021: més transició energètica, 
promoció econòmica, cultura, acció social i inversió
en l’espai públic

El Ple de l’Ajuntament d’Hostalric, reunit en sessió or-
dinària l’11 de gener, va donar llum verda al nou pres-
supost municipal per al 2021 amb els vots a favor de 

l’equip de govern (SxH-AM) i l’abstenció del grup muni-
cipal de JxCAT-JUNTS. Els comptes per a l’actual curs 
ascendeixen fi ns als 5.298.108,35€.

EIX 1: 

TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
I RECOLLIDA
SELECTIVA

 

Execució de la 
segona i defi nitiva 
fase del projecte 
de renovació de 

l’enllumenat
exterior

d’Hostalric

Posada en marxa
de la nova deixalleria 

municipal

Desplegament 
del nou model de 

recollida de residus 
porta a porta

Reducció del
dèfi cit històric 
que arrossega  

l’Ajuntament en
el servei de
recollida de

residus 

EIX 2: 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA
I TREBALL 

 

10.000€
Partida de 

la Regidoria 
de Promoció 

Econòmica, Treball 
i Comerç destinada 

a donar suport al 
comerç i empreses 

locals

7.000€
Servei Integral 

d’Ocupació

3.500€
Servei 

d’Emprenedoria 
i Dinamització 
Empresarial

EIX 4: 
ACCIÓ

SOCIAL

 25.000€
Partides destinades 
a l’atenció a la gent 
gran del municipi

35.000€
Suports 

assistencials i 
atencions socials 

diverses per a 
famílies en situació 

de vulnerabilitat

29.000€
Partides destinades 
a infància i joventut

EIX 5: 
VIA PÚBLICA

 

65.000€
Treballs de 

manteniment
i millora de
la seguretat

i l’accessibilitat
de la via pública

41.000€
Clausura de  
l’abocament 

incontrolat de 
residus ubicat

al costat de 
la ZEM

589.284€
Inversió per
a arranjar 

majoritàriament
 els vials afectats

pel temporal
Glòria: 

camí els Ollers,
el carrer Turó

de l’Home
i el carrer 

Bonaventura
Codina

EIX 3:
CULTURA,

TRADICIONS
I FIRES

150.000€
Partida destinada a

la programació 
cultural,

la Fira Medieval,
la Festa Major i la 

Fira de Sant Miquel 
del 2021
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AMB LUPA

L’Ajuntament adapta les ordenances fi scals al context social i 
econòmic provocat per la pandèmia

QUOTA DE SUBMINISTRAMENT 
DE L’AIGUA

S’incorpora una bonifi cació del 
10% de la totalitat de la quota per 
a famílies nombroses i monopa-
rentals.

TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Increment del 12% per a seguir 
resolent els dèfi cits en el servei 
acumulats al llarg dels darrers 
anys i millorar-ne la seva efi cà-
cia i prestacions. 

NOVA BONIFICACIÓ DE LA TAXA

Nova bonifi cació d’entre el 5 i el 
10% per a totes aquelles famílies 
que facin ús de la deixalleria mu-
nicipal, amb l’objectiu de promo-
cionar i potenciar el nou servei. 

AUTOGESTIÓ DE LES RESTES 
ORGÀNIQUES

Es manté la bonifi cació del 15% 
de la taxa de recollida de residus 
per a tots aquells domicilis que 
s’autogestionin les restes orgà-
niques a través del compostatge. 

IBI

Bonifi cació del 10% del paga-
ment a les famílies nombroses i 
famílies monoparentals.

Bonifi cació per promocionar ins-
tal·lacions d’autoconsum amb 
energia fotovoltaica.

En la sessió plenària extraordinària celebrada el 26 d’oc-
tubre es van aprovar les Ordenances Fiscals Reguladores 
dels Tributs Municipals per al 2021. L’aprovació es va dur a 

terme per unanimitat, amb el suport dels dos grups muni-
cipals amb representació a l’Ajuntament d’Hostalric.

Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, explica que els dos principals objectius de les noves orde-
nances fi scals són “sostenir els serveis públics que presta l’Ajuntament i garantir-ne la 
solvència en un moment tan complex com aquest, i donar suport a les famílies i negocis 
del municipi més afectats per la Covid-19”.

Nova bonifi cació de la quota de 
l’aigua per a les famílies nombroses 

i monoparentals 

Un dels aspectes més destacats que 
recullen les ordenances fi scals per a 
l’any 2021 és la congelació, novament, 
de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) 
i la consolidació de les bonifi cacions 
sobre aquest gravamen que ja va en-
degar aquest equip de govern l’any 
2019.

Adaptació al nou model
de recollida de

residus

L’any 2021 és previst que entri en fun-
cionament el nou model de recollida 
de residus porta a porta per a pro-
moure la correcta separació de resi-
dus i millorar les xifres de recollida 
selectiva.

Altres novetats
de les ordenances

fi scals 2021

TAXA DE SERVEI DE
CLAVEGUERAM

Increment en un 1€ de la taxa de 
servei de clavegueram per a poder 
fer front als treballs de millora i 
manteniment de les instal·lacions.

TAXA A LES ENTITATS 
BANCÀRIES

Increment de la taxa a les enti-
tats bancàries per a l’habilitació 
de caixers al municipi.

TARIFES DEL CASAL SOL SOLET

Augment en un 12% de les tari-
fes del Casal Sol Solet per tal 
d’adaptar el servei als nous re-
queriments i mesures de segure-
tat derivades de la Covid-19.

PREU DE LES VISITES AMB 
CLAU I VISITES GUIADES AL 

CASTELL 

S’incrementa el preu, si bé 
aquest augment no afectarà als 
veïns i veïnes empadronats al 
municipi, que disposen d’accés 
gratuït al patrimoni local. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L’exterior del Pavelló 1 ja llueix
nou paviment

Aprofi tant l’aturada de les 
activitats per les noves 
restriccions i mesures es-
pecials de contenció de la 
Covid-19, a principis del mes 
de novembre es van dur a 
terme treballs d’arranja-
ment al Pavelló 1. L’objectiu 
d’aquesta actuació era repa-
rar el paviment exterior de 
l’equipament, que es trobava 
malmès.

Mentrestant, a fi nals d’any també es van realitzar diferents obres de 
millora i arranjament a les pistes multiesportives ubicades davant 
la zona esportiva municipal.
L’Ajuntament fa una crida als veïns i veïnes al civisme i a respectar 
el mobiliari urbà i el seu manteniment.

Finalitzen 
els treballs 
d’arranjament 
als carrers 
Pintor Guinart i 
Guilleries

L’Ajuntament ha donat per aca-
bats els treballs de condiciona-
ment i asfaltatge dels carrers 
Pintor Guinart i Guilleries, una de 
les actuacions urbanístiques pre-
vistes pel 2020 en el pla de mandat 
del govern municipal. L’actuació, 
que també ha inclòs el pintat de 
la senyalització horitzontal, tenia 
com a objectiu arranjar els des-
perfectes i millorar l’estètica i la 
seguretat d’ambdós vials.

Ja està disponible el calendari 2021 
de l’Ajuntament

El consistori va dur a terme durant el mes de desembre el repartiment del 
calendari de l’any 2021 entre els veïns i veïnes del municipi. El calendari 
es podia recollir a la sala Benet i Frigola en unes dates i horaris establerts 
prèviament i s’oferia la possibilitat d’escollir entre un calendari de taula 
o un de paret. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

La Brigada Municipal de Serveis realitza diverses actuacions 
de millora a la via pública

Arranjament de voreres. Poda de l’arbrat municipal. Tasques de conservació i manteni-
ment de les escales que connecten 
l’avinguda Coronel Estrada amb el ca-
rrer Sieira Sanmartín.

El Ple de l’Ajuntament, reunit en 
sessió ordinària el 23 de novembre, 
va donar llum verda al nou DUPRO-
CIM d’Hostalric, el Document Únic 
de Protecció Civil Municipal. Aquest 
document, elaborat pel Consell Co-
marcal de la Selva, té una vigència 
de quatre anys i reuneix els àmbits 
de la vila que poden ser importants 
per a la planifi cació d’emergències, 
com els aspectes geològics, la cli-
matologia, l’anàlisi demogràfi ca, el 
funcionament dels serveis bàsics, 

etc. El DUPROCIM contempla els 
plans de protecció civil:

• INUNCAT (emergències per 
inundacions)

• NEUCAT (nevades)
• INFOCAT (incendis)
• TRANSCAT (transport de 

mercaderies perilloses)
• VENTCAT (ventades)
• SISMICAT (emergències 

sísmiques) 
• PLASEQAT (sector químic)

Hostalric s’adhereix a l’Associació 
de Municipis i Entitats per a l’Energia

Al mateix temps, el Ple de l’Ajunta-
ment també va aprovar la participa-
ció del consistori en la constitució 
de l’Associació de Municipis i Enti-
tats per a l’Energia (AMEP); una or-
ganització impulsada el passat mes 
de juliol i de la qual en formen part 
l’Aliança contra la Pobresa Ener-
gètica, la Xarxa per a la Sobirania 
Energètica i desenes de municipis 
d’arreu del país. 
Aquesta entitat té com a objectius 
impulsar la titularitat, la propietat 
i la gestió pública de les xarxes de 
distribució d’energia elèctrica; des-
envolupar accions per promoure 
una transició energètica cap a un 
model energètic que sigui just, de-
mocràtic i sostenible; així com tam-
bé assessorar els municipis que tin-
guin aquests mateixos interessos, 
entre ells Hostalric. 

Hostalric es dota amb un nou
DUPROCIM per a possibles
situacions d’emergència
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La campanya de civisme per a evitar la presència d’excrements 
de gossos a la via pública, no s’atura 

El consistori està desplegant arreu 
del municipi una campanya de ci-
visme amb l’objectiu de prevenir i 
erradicar la presència d’excrements 
d’animals a la via pública, conscient 
de la problemàtica higiènica i estè-
tica que generen aquestes deposi-
cions i les incomoditats que repre-
senten per als veïns i veïnes.
L’Ajuntament està duent a terme di-
verses accions de control i sensibilit-
zació entre la població amb el suport 
de la fi gura de l’agent cívic i del cos 
de la Policia Local. Sergi Regàs, regi-
dor d’Espai Públic, assegura que “és 
molt important corresponsabilitzar 
als propietaris de gossos en la cura i 
tinença dels animals de companyia i 
conscienciar-los de les responsabi-
litats i obligacions que implica tenir 
gossos a casa”. Sergi Regàs, a més, 
recorda que “l’incompliment de les 
normes pot comportar sancions 
econòmiques importants tal com es-

tableix l’ordenança municipal”.
Des de principis del 2020, l’agent 
cívic fa entrega als propietaris de 
gossos d’un fulletó informatiu elabo-
rat per l’Ajuntament amb les princi-
pals normatives i consells a tenir en 
compte a l’hora de treure a passejar 
els gossos a la via pública. Mentres-
tant, la Policia Local realitza controls 
periòdics en diferents punts d’Hos-
talric per a requerir la documentació 
en regla dels gossos i comprovar si 
estan censats i duen xip.  
En aquest sentit, durant el passat 
mes de novembre el consistori també 
va dur a terme una campanya d’iden-
tifi cació de gossos que va fi nalitzar 
amb molt bons resultats: un total de 
35 gossos es van inscriure al cens 
municipal d’animals de companyia. 
Cal recordar que el cens és obligatori 
i que es pot fer al llarg de tot l’any de 
forma gratuïta a l’Ofi cina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament.

HOSTALRIC SOSTENIBLE
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HOSTALRIC SOSTENIBLE

L’Ajuntament va endegar aquesta passada tardor una nova i 
original proposta amb l’objectiu de dinamitzar i mantenir en 
un estat òptim el Castell d’Hostalric i el seu entorn natural. 
Dos cavalls cedits per l’hostalriquenc Inocente Fernandez 
Plasencia -a qui el consistori agraeix la seva implicació i 
col·laboració en la iniciativa- es van establir durant uns dies 
al fossat del Castell amb l’objectiu de desbrossar i mantenir 
neta la zona i esdevenir temporalment un nou atractiu per a 
totes les persones que vulguin visitar el monument.
Els cavalls es trobaven en règim de llibertat i comptaven 
amb totes les eines i recursos necessaris per al seu benes-
tar, si bé es va habilitar un tancament perimetral al seu en-
torn per a garantir-ne la protecció i seguretat. Aquesta ini-
ciativa era una prova pilot del consistori que ha tingut molt 
bon acollida. En aquesta línia, s’estudiarà la seva viabilitat i 
idoneïtat al llarg dels propers mesos amb l’objectiu de po-
der repetir l’experiència.

El fossat del Castell va tenir a dos cavalls com a nous 
inquilins durant uns dies

L’Ajuntament renovarà tot l’enllumenat exterior per 
a reduir les emissions de CO2 i millorar l’efi ciència 
energètica

L’Ajuntament ha donat el tret de sortida a les obres de la 
primera fase del projecte de renovació de l’enllumenat 
exterior d’Hostalric, un dels plans estratègics de l’actual 
mandat en matèria de transició energètica. L’objectiu 
d’aquests treballs és substituir les lluminàries existents 
per d’altres amb tecnologia LED amb la fi nalitat d’ac-
tualitzar i modernitzar tot el sistema d’enllumenat mu-
nicipal, incrementar el rendiment de les instal·lacions 
elèctriques i contribuir a la reducció d’emissions de CO2.
Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, assegura que “volem 
fer d’Hostalric un municipi exemplar en la lluita con-
tra l’emergència climàtica i en l’adopció de noves tec-
nologies més sostenibles i respectuosos amb el medi 
ambient i més efi cients per als nostres veïns i veïnes”. 
En la mateixa línia, Sergi Regàs, regidor d’Espai Públic 
i Urbanisme explica que “si volem suscitar entre els 
hostalriquencs i hostalriquenques una petita dosi de 
refl exió i conscienciació sobre la despesa energètica, 
cal, primer, que des de les administracions en donem 
exemple”.
La primera fase del projecte -que compta amb una in-
versió total propera als 160.000€- es va allargar fi ns a 
fi nals del mes de desembre; mentre que la segona i 
defi nitiva fase s’iniciarà el març de 2021 i fi nalitzarà 
amb la substitució de tot l’enllumenat municipal. Així, 

un cop clogui el projecte es preveu un estalvi anual de 
262 tones d’emissió de CO2 i un estalvi econòmic d’uns 
60.000€ cada any. 
En total es substituiran 892 lluminàries, el que repre-
senta el 77,6% del total de lluminàries del municipi 
(1.149). La resta, ja han estat substituïdes recentment 
per l’Ajuntament.
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Hostalric, escenari d’una nova sèrie original de Netfl ix

El Castell d’Hostalric ha estat la localització escollida 
per a la gravació de diferents escenes de “Los herede-
ros de la Tierra”, una sèrie original de Netfl ix dirigida 
per Jordi Frades i que un cop estrenada en exclusiva 
en aquesta plataforma també es podrà visualitzar a 
Televisió de Catalunya i a Atresmedia.
Al Castell s’hi han rodat diverses escenes durant dos 
intensos dies de gravació i després d’una setmana de 
preparatius i decoració d’espais com la galeria a pro-
va de bombes, l’espai del Cavaller, els menjadors i la 
taverna. El rodatge va portar al municipi un equip de 
més de 200 persones i la productora -Diagonal TV- va 
expressar el seu agraïment per les facilitats i l’acolli-
da rebuda per part de l’Ajuntament i per les caracte-
rístiques de l’espai. 
“Los herederos de la Tierra” – que és la continuació 
de “La Catedral del Mar”, dues sèries basades en les 
cèlebres novel·les d’Ildefonso Falcones- ens traslla-
darà a la Barcelona del 1387 i narrarà la història d’Hugo 
Llor, un noi de 12 anys que passa la major part del seu 
temps als carrers i que el seu somni és ser un artesà 
constructor de vaixells, tot i que el seu destí és incert. 

#OHHOSTALRIC

L’Ofi cina de Turisme d’Hostalric hem 
posat fi  a un any incert i estrany 
en el qual vosaltres, veïnes i veïns 
d’Hostalric, heu estat els principals 
protagonistes de l’últim trimestre 
amb la gran acollida que han tingut 
les dues jornades de portes obertes 
programades del Castell d’Hostalric 
(21 i 22 de novembre i 5 i 6 de desem-
bre de 2020). L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa ha estat facilitar a la població 
una alternativa d’oci de proximitat 
durant el confi nament municipal i 
acostar i seguir donant a conèixer 
entre els veïns i veïnes un dels ele-
ments patrimonials més importants 
de la vila. Prop de 200 veïnes i veïns 
hi heu participat. Moltes gràcies! 
Us recordem que de gener a març de 
2021 -sempre que les restriccions 
ho permetin- el Castell d’Hostalric 
estarà obert caps de setmana i fes-
tius d’11 a 14 h i visita guiada a les 12 h 
(indispensable reserva prèvia a www.
turismehostalric.cat). Les persones 
empadronades a Hostalric podeu 

accedir gratuïtament al Castell i per 
les visites guiades gaudiu d’entrada 
reduïda (4€ per persona).
D’aquest passat 2020 se’ns fa difícil 
fer valoracions i treure conclusions, 
però afrontem un 2021 carregat de 
nous reptes i projectes. La consoli-
dació i ampliació de la visites guia-
des i la creació de nou producte 
turístic seran els nostres principals 
objectius. N’heu tingut un petit tas-
tet en les activitats de la programa-

ció de Nadal, en què hem presentat 
la visita “El Vescomtat de Cabrera” 
amb l’objectiu de posar en valor el 
llegat del Vescomtat de Cabrera a la 
vila.
Finalment volem començar l’any 
2021 agraint la feina dels i les guies 
d’Hostalric, indispensables, per po-
sar cara i veu al patrimoni de la vila; 
i a les empreses i comerços locals, 
sempre a punt per col·laborar en les 
iniciatives turístiques. Gràcies! 

L’Ofi cina de Turisme d’Hostalric tanquem un 2020
marcat per la pandèmia de Covid-19
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Recentment l’Ajuntament i l’Arxiu Històric d’Hostalric 
han publicat l’obra «Les crisis a l’Edat Mitjana», obra de 
Neus Puig Amat i de Montse Viader Crous i que recull les 
actes del VI Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric ce-
lebrat el 15 i 16 de novembre del 2018. Aquesta va ser una 
edició especial, ja que es va celebrar el desè aniversari de 
la creació d’aquest seminari, i la sisena edició d’aquest. El 
llibre es pot comprar a l’Ofi cina de Turisme, i també està 
disponible per a consulta a la Biblioteca Modest Salse.

L’Ajuntament i l’Arxiu 
Històric d’Hostalric 
publiquen el llibre 
«Les crisis a l’Edat Mitjana»

HOSTALRIC DINÀMIC

Hostalric diu NO! 
a la violència 
masclista

L’Ajuntament es va sumar el 25 de 
novembre a la commemoració del 
Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència Envers les Dones. En 
el marc d’aquesta diada, el consisto-
ri, l’associació aDeONA i la Comissió 
de Festes d’Hostalric van organitzar 
conjuntament un programa d’actes 
obert a tota la població i que incloïa 
diferents propostes, algunes d’elles 
de caràcter telemàtic:

• Exposició fotogràfi ca “Fotope-
riodistes. Mirada a les violències 
masclistes arreu del món”.

• Banda sonora: el Punt d’Informa-
ció Juvenil d’Hostalric va distribuir 
diferents codis QR pel municipi 
de manera que tothom que hi vo-
lia participar descobria imatges i 
música relacionades amb el 25-N.  

• Creació col·lectiva del vídeo pel 
25-N.

• Acció artística i reivindicativa 
«Pintem, PROU!.

• Minut de silenci pels feminicidis 
i lectura del manifest.
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HOSTALRIC DINÀMIC

La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment, conjuntament amb les tècniques de 
Serveis Socials, Càrites i la Policia Local, 
està treballant per a fer un seguiment a les 
persones grans que viuen soles i a altres 
persones vulnerables del municipi durant la 
pandèmia de Covid-19. Des d’aquesta Taula 
de Comunitat s’ha creat un grup de treball, 
vinculat també al Punt d’Informació de la 
gent gran d’Hostalric i els seus Cuidadors 
(PIGGiC) i al CAP, per a realitzar trucades a 
aquest col·lectiu de persones i fer un segui-
ment de les seves necessitats. Si coneixeu 
algun cas d’aquest tipus podeu trucar al te-
lèfon 972 864 011 o enviar un correu electrò-
nic a l’adreça hostalric@hostalric.cat.

La Taula de Comunitat fa un seguiment a les persones
grans i vulnerables durant la pandèmia

A mitjans del passat mes de desem-
bre l’Ajuntament va donar per fi na-
litzada la iniciativa «Aquest Nadal, 
comprar a Hostalric s’ho val!», una 
nova campanya de promoció del 
comerç local -que se suma a la 
desplegada durant els mesos d’es-
tiu- amb l’objectiu de dinamitzar 
l’activitat comercial al municipi du-
rant la pandèmia de la Covid-19.
El projecte, que va comptar amb el 
suport i la col·laboració de l’Asso-
ciació de Comerciants i Empresaris 
d’Hostalric i dels comerços i res-
taurants del municipi- va consistir 
en l’entrega d’un obsequi nadalenc 
i un val de descompte de 25€ entre 
les 100 primeres perssones que 
aconseguissin cinc segells dife-
rents. A més, cada targeta omplerta 
amb cinc segells diferents també 
va entrar en el sorteig de cinc vals 
de descompte per valor de 100€ 
per a ser utilitzats en establiments 
d’Hostalric adherits a la campanya.

Èxit de participació a la campanya «Aquest Nadal, comprar a 
Hostalric s’ho val!»
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La pandèmia de Covid-19 no va aturar enguany la recollida de 
productes i donatius al municipi en favor del Gran Recapte 
d’Aliments organitzat pel Banc d’Aliments i de la iniciativa de 
recollida d’aliments organitzada per l’Ajuntament i Càritas 
Hostalric destinada a les persones afectades per aquesta cri-
si sanitària, social i econòmica. 

Hostalric recull aliments i 
donacions per al Gran Recapte
i els afectats per la Covid-19

Com que el 2020 no es va poder celebrar la Festa 
d’Homenatge a la Vellesa a causa de la pandèmia de 
Covid-19, durant el mes de novembre el consistori va 
dur a terme el repartiment a domicili d’un petit obse-
qui per a totes aquelles persones majors de 65 anys. 

La gent gran d’Hostalric rep 
un obsequi dolç per part de 
l’Ajuntament

Aquest curs 2020/2021 més d’un centenar 
d’infants i joves seran benefi ciaris de la nova 
línia de subvencions per a estudis i activitats 
extraescolars al municipi que ha convocat 
la Taula d’Infància i Comunitat d’Hostalric. 
Aquests ajuts municipals han permès -gràcies 
al treball conjunt amb l’Escola Mare de Déu 
dels Socors, l’Institut Vescomtat de Cabrera, 
les AFA i AMPA d’ambdós centres educatius, 
i l’educadora de Serveis Socials- poder donar 
suport a les famílies de la vila en la realització  
d’activitats extraescolars, adquirir  llibres o 
material escolar, i participar en casals i pro-
postes de lleure.

123 infants i joves 
d’Hostalric reben 
una beca municipal 
per a activitats 
extraescolars
i material educatiu 

HOSTALRIC DINÀMIC
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La grip espanyola a Hostalric

Sumant-se als estralls de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), el gener del 1918 es van 
començar a diagnosticar els primers casos 
d’una pandèmia de grip que va durar uns dos 
anys i que va acabar amb la mort de prop de 
100 milions de persones arreu del món. A Ca-
talunya la grip va arribar amb força a fi nals de 
la primavera i, en combinar-se amb les dures 
condicions de vida d’una bona part de la po-
blació, va acabar amb la vida de més de 15.000 
persones. En la primera quinzena d’octubre 
del 1918 Barcelona, una ciutat de 640.000 
habitants, va viure submergida en el caos. 
La Mancomunitat de Catalunya va prohibir 
tota activitat que comportés relacionar-se 
amb gent, com reunions, mítings, partits de 
futbol o espectacles teatrals. Als infectats 
se’ls imposava un confi nament a casa de 40 
dies i se’ls recomanava extremar les mesu-
res higièniques. Aquell any el curs escolar va 
començar un mes i mig més tard. El contacte 
entre la gent propagava la malaltia i hi va ha-
ver més d’un rebrot, en el període que va des 
del 1918 fi ns a meitats del 1919. 
L’Hostalric d’aquells anys tenia uns 1.250 ha-
bitants (1.248, el 1910; 
i 1.271, el 1920, segons 
els censos ofi cials). 
Ocupava la plaça 
de metge titular el 
Dr. Miquel Formo-
sa i Riera (Sabadell 
1851-Hostalric 1920), 
doctor en medicina 
i cirurgià, en actiu a 
la vila almenys des 
del 1881. Conegut 
pel seu bon humor, 
sovint escrivia versos satírics sobre gent del 
poble. Molt famós va ser el ban que va fer pu-
blicar el 1884 prohibint la venda de taronges 
per «ser perjudicials per a la salut». Els últims 
anys va residir i tenia la consulta al carrer 
Major número 10, on hi va morir, solter, als 69 
anys d’edat, un any després d’haver fi nalitzat 
la pandèmia de grip espanyola. També tenia 
consulta a Hostalric, del 1915 al 1919, el Dr. 
Carles Schmid i Perales, que morí a Barcelo-
na l’any 1941. Originari de Castelló de la Plana, 
estava casat amb Ezequiela de Urtasun i van 
tenir tres fi lls, el petit dels quals, Josep Adolf, 
va néixer a Hostalric el 20 d’octubre 1915. 
Ambdós metges van participar al II Congrés 
de Metges de Llengua Catalana celebrat a 
Barcelona l’any 1917. 
El 1918 van morir a Barcelona 22.767 persones, 
1.554 de les quals per causa directa de la grip 
espanyola, tot i que el nombre d’infectats va 
arribar a 150.000. Costa precisar la quantitat, 
ja que aquesta grip també generava compli-
cacions a persones que patien altres malal-
ties. Majoritàriament es tractava de persones 

d’entre 20 i 40 anys, és a dir, joves en edat fèrtil 
i més usual en persones mal alimentades, 
mancades de defenses. 
L’any 1918 el nombre de morts a Hostalric 
per broncopneumònia gripal -la causa de la 
mort que el metge certifi cava- va ser de 12 (1 
al maig, 1 al juliol, 5 a l’octubre, 3 al novem-
bre i 2 al desembre). Elisa Nadal i Torrent, de 
29 anys, casada amb el ferrer Joan Pujolar i 
València, en va ser la primera víctima, el 24 de 
maig 1918. Excepte un nen i una nena de 3 i 2 
anys, la resta eren adults. Quatre tenien entre 
20 i 30 anys i la resta entre els 45 i els 70. Cal 
destacar també Dolors Bonjoch i Garrós, de 26 
anys, que estava casada amb Ramon Radó i 
Bassas (aquest es casà, anys després, amb la 
seva germana Francesca). La persona de més 
edat, Caterina Freixes i Istiu, en tenia 75. Entre 
els difunts hi havia Marià Massaguer i Come-
llas, taverner, de can Trons, traspassat el 13 
d’octubre, que havia estat alcalde d’Hostalric 
del 1909 al 1912. I també Antònia Soldevila i 
Gardeñas, de 62 anys, natural de Castelló de 
Farfalla (La Noguera), muller d’un comandant 
de l’exèrcit destinat al castell. Aquell any a 

Hostalric hi va haver 
un total de 30 defun-
cions. Es considera 
que la primera ona-
da va ser del maig 
al juny del 1918 i la 
segona durant la tar-
dor, del setembre al 
desembre.
L’any següent, el 
1919, quasi un 28% 
de les defuncions 
del municipi (5 de 

18) van ser per causa directa de la pandèmia. 
El percentatge de l’any anterior es situa al 
40%. Dues defuncions van ser al mes de ge-
ner, dues al febrer i una al mes de maig (entre 
elles dos nens d’1 i 10 mesos). La tercera i úl-
tima onada va ser del gener al maig del 1919. 
Entre la segona i la tercera onada es produí 
el traspàs de dues persones de la mateixa 
família: Llorenç Ararà i Rossell, de 47 anys, de 
can Baltasar, va morir el dia 31 de desembre 
1918. Dos dies més tard, el 2 de gener, ho feia 
la seva mare, Dolors Rossell i Solà, als 72 anys. 
La desaparició dels llibres d’actes de plens 
dels anys 1918 i 1919 no permet saber si l’Ajun-
tament d’Hostalric va prendre mesures. Als 
pobles la pandèmia no va arribar amb la 
mateixa virulència que a les ciutats i l’estiu 
d’aquell primer any hi va haver una treva en la 
propagació de la malaltia. La festa major del 
1918 i la del 1919 es van celebrar amb tota nor-
malitat, a jutjar pels programes que han arri-
bat fi ns als nostres dies. Ignorem, però, si les 
tres fi res que hi havia a la tardor (Sant Miquel, 
Sant Simó i Sant Judes i Santa Llúcia) 

es van poder fer i si van ser molt concorregu-
des en cas d’haver-se celebrat. El 1918 existia 
a Hostalric l’Orfeó Hostalriquenc, una coral de 
més de 70 persones dirigida per Maria Teresa 
de Gelcen, de can Llensa. El 6 d’octubre l’Or-
feó va participar en una festa d’homenatge 
al polític Pla i Deniel, a Caldes de Malavella. 
Aquest acte va ser multitudinari, entre els 
components dels dos orfeons -la Coral de 
Caldes també hi actuà-, les autoritats i el pú-
blic en general. Tot fa pensar que la segona 
onada encara no havia començat amb molta 
intensitat. 
La revista Praetorium, que es publicà entre 
el 1916 i el 1918, en l’edició de l’octubre de 1918 
-últim número- va incloure una secció de 
necrològiques de morts causades per aques-
ta pandèmia. Hi fi gura, entre d’altres, la d’un 
hostalriquenc que va morir a Maó, Menorca, 
on hi complia el servei militar. Es tractava de 
Ramon Masnou i Puigtió, el fi ll gran de cal 
Carnisser, nascut el 1897 i que va ser enterrat 
allà mateix.
La grip espanyola va marxar tan misteriosa-
ment com havia arribat. El nombre de malalts 
va anar minvant fi ns que la pandèmia es va 
donar per acabada. Molta part de la població 
ja l’havia passat i una bona part de la resta 
s’havia immunitzat. Tot i així alguns estudio-
sos ressalten que al 1920 encara hi hagué un 
pic de defuncions per broncopneumònia gri-
pal força considerable. Del gener al juliol del 
1920 consten 7 hostalriquencs fi nats a causa 
d’aquesta malaltia, entre d’altres la Gna. Ma-
ria Rovira i Vila, Carmelita de la Caritat, de 26 
anys, destinada a l’escola-hospital del carrer 
Major, i l’empresari suro-taper Joan Turon i Fà-
bregas, de 66 anys i resident a la plaça de la 
Vila. El malson ja havia passat i s’havia entrat 
a una nova dècada, la dels feliços anys 20.

Ramon Reyero i Pla / Investigador local

MEMÒRIA HISTÒRICA

Revista Praetorium. Octubre 1918.
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AL SERVEI DE LA VILA

Durant el 2020 la Policia 
Local recull prop de 50 
animals a Hostalric

Hostalric aposta per un 
Nadal segur

La Policia Local deté a dues 
persones per un presumpte 
robatori a l’interior d’un 
domicili

Agents de la Policia Local 
participen en una formació 
sobre gestió emocional 

L’any 2020 la Policia Local va realitzar 44 serveis rela-
cionats amb la recollida d’animals, dels quals 25 van ser 
lliurats al CAAS de Tossa de Mar, 12 als seus propietaris 
directament, 4 a la Fundació Fauna, i 3 als Agents Rurals. 
Quan els agents porten els animals a les dependències 
de la Policia Local els deixen en una zona habilitada i els 
donen menjar i beure fi ns al moment de la seva recollida.

La Policia Local va posar en marxa a mitjans del mes de 
desembre la nova campanya de comerç segur, un ope-
ratiu que es duu a terme per les dates nadalenques amb 
l’objectiu de reforçar la seguretat dels comerciants i pre-
venir furts, robatoris i estafes. Així, durant el Nadal el cos 
va intensifi car la presència i els patrullatges a peu a les 
zones comercials i va dur a terme una campanya infor-
mativa entre els comerciants, als quals se’ls va lliurar un 
fulletó informatiu.

La col·laboració ciutadana va ser clau a fi nals del pas-
sat mes de novembre per a culminar amb èxit una nova 
actuació policial a Hostalric, ja que els veïns van aler-
tar ràpidament al cos i van informar per on havien pas-
sat els presumptes autors d’un robatori a l’interior d’un 
domicili. Finalment, i després d’una persecució, van ser 
detinguts pels agents de la Policia Local.

Els agents de la Policia Local participen en una forma-
ció sobre competències emocionals impartida pel psi-
còleg Joan Roa. A la formació -proposada pel cap de la 
Policia Local, Joan Marmolejo, i que és previst que tingui 
continuïtat durant el 2021- es treballen diferents aspec-
tes sobre les competències emocionals i l’afrontament 
efectiu de l’estrès que es genera en diferents situacions 
quotidianes tant personals com professionals, per tal de 
millorar el servei que es presta al conjunt de la ciuta-
dania. 
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La Biblioteca Modest Salse va 
preparar lots de llibres sor-
presa per a tots els infants 
que ho demanessin. Una nova 
manera de descobrir nous 
contes i de mantenir viva la 
il·lusió dels infants. També 
s’ha volgut continuar oferint 
el tradicional Taller de Ma-
nualitats de Nadal, i enguany 
s’ha fet entregant a cada in-
fant el material necessari per 
fer un arbre de Nadal. 

Nadal a la 
Biblioteca

ENTRE LLIBRES

Adaptació a  la  
normativa Covid-19

El 29 d’octubre la Generalitat va dictar no-
ves mesures per frenar el coronavirus i les 
biblioteques van quedar obertes amb l’ex-
clusivitat de recollida i lliurament de do-
cuments de préstecs. Posteriorment, el 21 
de novembre es va permetre l’accés a la 
col·lecció i un aforament del 50%. No obs-
tant, va continuar restringida l’organitza-
ció d’activitats amb assistència de públic. 
Aquestes limitacions han continuat fi ns l’11 
de gener. El 2021 la Biblioteca continuarà 
adaptant-se a les mesures vigents.

Clubs de Lectura

Tot i les restriccions els clubs de lectura 
adults i infantils continuen funcionant en 
línia: el d’adults, a través del WhatsApp; i 
l’infantil, amb videoconferència.

Llibres d’autors locals

Com escollir 
un llibre 
segons l’edat?

DE 3 A 5 ANYS

• Històries senzilles 
amb situacions que es 
repeteixen

• Àlbums il·lustrats

• Històries on el 
protagonista és
un animal

• Contes amb conceptes 
abstractes
i imaginatius

DE 6 A 8 ANYS

• Llibres amb elements 
repetitius

• Contes tradicionals

• Històries 
humorístiques

• Textos informatius

• Poesies amb rimes 
senzilles

• Narracions lineals 
sense ambigüitats

DE 9 A 10 ANYS

• Presentar llibres amb 
capítols

• Arguments més 
complicats

• Llibres de misteri, 
d’aventures i de colles

• Esports, jocs, altres 
països, invents, 
mecànica, ciència i 
experiments científi cs

DE 11 A 12 ANYS

• Diàlegs, arguments 
i accions de gran 
dinamisme

• Protagonistes actius

• Trobar solucions a 
confl ictes

• Històries de ciència 
fi cció, policíaques, 
biografi es, llibres 
informatius i introduir 
clàssics

L’últim trimestre del 2020 la Biblioteca va 
rebre la donació de 3 llibres d’autors locals: 

VIDAL I GAYOLÀ, Joan. Jo també hi era. 
Memòries polítiques: autobiografi a que 
recull les vivències polítiques de Joan 
Vidal i Gayolà i el perquè de la seva de-
dicació a la política. 

DELGADO DURAN, Marc. Eco. Un relato 
de confi namiento: novel·la ambientada 
a Hostalric en temps de pandèmia. 

ROJAS HERRERO, Isabel. Ex-libris. Con-
tes d’amor i de llibres: recull de contes 
que refl ecteixen l’afi ció pels llibres, les 
biblioteques, les llibreries i, en defi niti-
va,  tot allò relacionat amb els llibres. Informació extreta de LECXIT.
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Al desembre també es va dur a terme un taller de 
lightpainting amb la participació de 10 joves. La 
tècnica fotogràfi ca de “pintar amb llum” es basa 
en realitzar una exposició prolongada sobre un 
espai fosc i fent servir objectes lluminosos amb 
els quals pintem.  

Diferents regidories de Joventut dels municipis de la 
Selva Sud i la Fundació Pere Tarrés han organitzat el 
Curs de monitor/a de lleure amb la Fundació Pere 
Tarrés. Dues joves d’Hostalric han participat d’aquesta 
edició intensiva i l’Ajuntament ha becat el 45% del curs. 

Durant el darrer trimestre de 2020 les tècniques 
de Joventut de l’Ajuntament han aprofi tat per anar 
adquirint nous coneixements per tal de millorar el 
desenvolupament de la seva feina a través de diferents 
formacions especialitzades impulsades per la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat i diferents ens.

Durant el passat mes de novembre es va donar 
continuïtat per tercer any al Projecte Rossinyol, un 
pla de mentoria entre l’alumnat de la UdG i infants/
adolescents nouvinguts d’Hostalric. Mentrestant, 
també durant el novembre el Punt d’Informació Juvenil 
va tornar a l’Institut Vescomtat de Cabrera coincidint 
amb el 25-N per a dur a terme diferents accions de 
sensibilització.

JOVENTUT

Aquest curs l’Escola de Música ha iniciat amb 23 
alumnes i per tal de poder garantir les distàncies 
de seguretat durant les classes -algunes d’elles, 
telemàtiques- s’han utilitzat algunes aules de 
l’Escola Mare de Déu dels Socors i de l’Escola de 
Música situada al carrer Turó de l’Home. Tot i les 
difi cultats també es va poder oferir un concert de 
Nadal amb assistència limitada i dos torns d’actuació 
(amb alguna actuació telemàtica de l’alumnat 
confi nat, també) el 16 de desembre.

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil 

El grup de batucada també continua els assajos i 
va participar en la cavalcada de Reis amb una  gran 
actuació. En Basile ha acompanyat el grup durant 
aquest any estrany, però ara no pot continuar. És 
per això que un altre membre dels Papaya Jam, en 
Jordi, dirigeix el grup a partir d’ara.
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L’ALTAVEU

L’Institut Vescomtat de Cabrera celebra el seu 25è aniversari

Us informem que estem en procés d’elaboració d’un llibre commemora-
tiu del 25è aniversari de l’Institut. Estem segurs que no podrem explicar 
tot el que han estat aquests 25 anys, però intentarem fer visible la tasca 
educativa de tots els professionals que han treballat al centre, dels que 
encara continuen des dels primers anys i d’aquells que han vingut més 
recentment. 
Volem que coneixeu quina ha estat la nostra línia de treball, l’evolució i 
els canvis que hem anat fent per adaptar-nos a les normatives d’ensenya-
ment, i fer un recull dels projectes i activitats que hem anat desenvolupant 
tots aquests anys, i que han esdevingut signe d’identitat d’aquest.
Esperem tenir-ho acabat d’aquí a uns mesos i poder-vos-ho presentar en 
aquesta revista. 

La Ràdio Municipal dona veu a nous protagonistes

1

1/ Blanca Costa al costat 
del nostre company Josep 
el dia de la presentació 
de les cerveses BdeGust i 
BdeBeeR, cerveses ecolò-
giques de km 0 amb un 
alt compromís social, am-
biental i animal.

L’APUNT

El “team taronja” guanya la primera edició del 
Joc de Barris 

El mes de gener el municipi va ser l’escenari d’una ori-
ginal, divertida i innovadora proposta lúdica organitzada 
per la Comissió de Festes d’Hostalric: el Joc de Barris. 
La iniciativa era oberta a tota la població i convidava als 
veïns i veïnes, distribuïts en diferents equips segons el seu 
carrer i barri de pertinença, a prendre part de diferents 
reptes a través de les xarxes socials. En total hi van pren-
dre part vuit equips i el vencedor de l’activitat va ser el 
“team taronja”, corresponent als carrers Turó de l’Home, 
Major, Núria, Nou, Higini Negre i Verge dels Socors, el pas-
seig J. Guitart i la Via Romana (des de l’escola fi ns al portal 
de Barcelona). 
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EL FARISTOL

Davant de tot el que hem passat aquest 2020 i el 
que pugui venir aquest 2021, vam demanar a Ses 
Majestats els Reis Mags MOLTA salut per a tothom 
i força per a la gent que està patint greument els 
danys d’aquesta pandèmia: famílies amb pocs re-
cursos, empresaris i gent gran. Per aconseguir això 
hem volgut aprofi tar el nou pressupost per demanar 
col·laboració a l’equip de govern, però si vau veure 
l’últim Ple vam explicar el motiu pel qual nosaltres 
ens vam abstenir. En cap cas no vam votar en contra 
ni vam dir que estiguessin fent una mala gestió, sinó 
que hi ha partides que gestionaríem diferent.
La demanda  ha estat la següent: 

• 30.000 euros per dedicar-los al teixit empresa-
rial, fent veritables accions de xoc com ajudes 
de 300 a 500 euros als negocis que més estan 
patint davant aquesta pandèmia (valorant dies 
de tancament, familiars que treballen al negoci, 
empresaris afectats directament...). Exempció 
o reducció de taxes (IBI, via pública, clavegue-
ram...). Fins i tot, valorar invertir en ajuda o as-
sessorament extern si és el cas. 

• Més implicació i dedicació al jovent. Ens ha cos-
tat trobar activitats adreçades al jovent del nos-
tre poble. Hem demanat ampliar aquesta partida 
en 10.000€ més. També hem tornat a insistir en 
la necessitat de trobar un lloc on aquest jovent 
es trobi a gust i s’identifi qui. 

• Augmentar el pressupost de la festa dels avis 
per tal de poder oferir una alternativa segura. 
Tenim tot el temps necessari per aconseguir-ho. 
Només es necessiten ganes de treballar i inno-
vació (recordem que vam fer una proposta d’una 
festa dels avis diferent on, a més, ajudem direc-
tament al teixit empresarial). 

Sembla que la carta als Reis no ha estat rebuda com 
nosaltres esperàvem, però us direm un secret: som 
un equip que no perd mai la il·lusió i somnia cons-
tantment amb la màgia.

Comencem l’any amb bones notícies, i és que el 
passat Ple ordinari es va aprovar el Pressupost 
Municipal per a l’any 2021. Entre diverses inver-
sions estratègiques s’hi inclouen les ajudes que 
hem rebut per part de la Generalitat de Catalunya 
per a poder reparar les diferents afectacions pel 
temporal Glòria. Sense aquesta subvenció i només 
amb recursos propis es feia difícil tirar endavant 
les actuacions. Així doncs, els carrers Turó de l’Ho-
me, Bonaventura Codina, Camí dels Ollers i el talús 
de Can Llensa seran objecte d’intervenció al llarg 
d’aquest any. El pressupost també reserva diverses 
partides per a poder gaudir d’activitats culturals, 
socials i turístiques. També partides per a donar 
suport al comerç i dinamització empresarial, i se-
guir amb l’acció social comunitària tan necessària 
en l’època que estem vivint.
Volem aprofi tar aquestes línies per agrair a tots 
els vilatans i vilatanes d’Hostalric el gran civisme 
i responsabilitat que han demostrat durant tots 
els actes i activitats de Nadal, sobretot durant la 
cavalcada de Reis. Es va poder palpar un gran sen-
timent d’esperança, d’unió i de fer poble, i això pot 
superar qualsevol adversitat que, com a comunitat, 
se’ns pugui presentar. El passat 5 de gener vam de-
mostrar que amb la implicació de tots podem su-
perar els reptes que ens marquem. També volem 
fer una menció especial a totes aquelles entitats i 
persones que dia a dia ens ajuden a tirar endavant, 
persones que desinteressadament treballen per a 
la gent i per a la nostra vila.
Només ens queda dir-vos que des de Sumem per 
Hostalric comencem l’any amb il·lusió i amb les 
mateixes ganes de sempre. Per aquest 2021 hem 
plantejat una acció de govern realista, però alho-
ra ambiciosa. I seguim al vostre costat per a poder 
superar junts els diversos obstacles que es pre-
sentin al camí. Com sabeu, ens podeu seguir i con-
tactar a través de les nostres xarxes socials, o bé 
us podeu afegir al canal de WhatsApp de Sumem 
(659 832 248) o ens podeu enviar un email a hola@
sumemperhostalric.cat.

Seguim
al vostre costat! Carta als Reis 
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Les festes de Nadal es viuen a 
Hostalric com enlloc més!

El d’enguany ha estat un Nadal ben diferent i especial a causa de la pandèmia, però Hostalric ha pogut 
celebrar les festes nadalenques amb la mateixa il·lusió i màgia de sempre amb un ampli programa 
d’activitats nadalenques adaptat a les mesures i restriccions de seguretat establertes. Finalment, 
l’Ajuntament posa en valor i agraeix als veïns i veïnes la seva responsabilitat i el compliment de les 
normes Covid-19 durant la celebració de les diferents propostes.

EL REPORTATGE


