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L’alcalde d’Hostalric, Nil 
Papiol, va fer entrega 
el passat 12 d’abril d’un 
petit reconeixement en 
nom de tot l’Ajuntament 
a Víctor Alonso Garcia 
pel seu 100è aniversari. 
En Víctor va néixer un 12 
d’abril de l’any 1921. 

SABIES QUE...  

L’Ajuntament homenatge
a Víctor Alonso Garcia ?
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per la Comissió de Festes vam aconseguir gaudir 
d’un cap de setmana diferent i molt necessa-
ri per a totes i tots nosaltres. Poder baixar als 
carrers i a les places altra vegada per mantenir 
viva la fl ama de comunitat de la nostra vila no té 
preu. Hi seguirem apostant!
Com totes i tots vosaltres sabeu hem apostat per 
canviar el model de recollida de residus. Perse-
guim dos objectius: el primer, ser responsables 
amb el planeta on vivim. No pot ser que en ple 
2021 seguim llençant a l’abocador un 70% de les 
escombraries d’Hostalric. El nostre medi ambient 
no s’ho mereix, quan la gran majoria de residus 
són reciclables. El segon, per ser responsables 
econòmicament. Si no augmentem el percentatge 
de reciclatge (que avui en dia està situat al 30%) 
no podrem fer res davant l’imparable augment de 
la taxa d’escombraries conseqüència de les noves 
penalitzacions autonòmiques i europees per no 
reciclar correctament.
Sabem que els canvis de model costen, generen 
inquietud i nervis. Però també confi em que serem 
capaços de fer tots junts un petit pas cap a un 
municipi més sostenible i més verd. El futur dels 
nostres infants ens ho demana!
Tot esperant que sigueu molt feliços, us recordo 
que tant jo com el meu equip de govern estem a la 
vostra disposició per resoldre dubtes, necessitats 
o proposicions.

Benvolguts veïns i veïnes,
És un plaer, una vegada més, poder tornar a di-
rigir-me a totes i tots vosaltres des d’aquestes 
ratlles de la nostra revista municipal.
Seguim gestionant un any després les con-
seqüències d’una imprevista situació sanitària. 
Serem sincers si diem que estem cansats, les 
mesures se’ns fan feixugues i necessitem poder 
tornar a la normalitat com més aviat millor. El 
meu agraïment a tots els professionals i ser-
vidors públics que estan treballant perquè així 
sigui. Per poder-nos escapar una estona de tot 
això, des de l’Ajuntament vam organitzar una al-
ternativa a la tradicional Fira Medieval d’Hostal-
ric. Per causes òbvies no es va poder dur a ter-
me, però vam apostar per programar un seguit 
d’activitats culturals per a totes les edats. Con-
juntament amb els “Carrers en fl or” organitzat 

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

Consultes sobre els 
àmbits d’abast municipal, 
excepte els referits a 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Entra en funcionament el nou aparcament públic al nucli 
antic

Des de fi nals del passat mes de febrer Hostalric ja 
compta amb un nou aparcament públic gratuït per a 
cotxes al nucli antic, amb una capacitat aproximada de 
20 vehicles. Aquesta nova zona d’estacionament s’ha 
ubicat en una parcel·la situada entre l’avinguda Coronel 
Estrada i el carrer Ravalet, i permet incrementar les op-
cions d’aparcament en aquesta àrea.

Mentrestant, aprofi tant els treballs de condicionament 
de l’aparcament també s’ha renovat tot l’enllumenat del 
parc infantil que hi ha al costat del pàrquing.

El Castell 
d’Hostalric ja llueix 
nova il·luminació

El camp municipal de futbol es posa a 
punt per a la represa de la competició 

A principis del mes de març la Bri-
gada Municipal de Serveis va execu-
tar la primera fase del canvi d’il·lu-
minació a la cara nord del Castell 
d’Hostalric. S’han substituït les llu-
minàries de vapor de sodi per noves 
lluminàries led amb l’objectiu de mi-
llorar l’efi ciència i reduir el consum 
energètic.

L’Ajuntament ha dut a terme al llarg de les darreres setmanes diferents 
actuacions a l’equipament per tal d’oferir-ne un estat òptim coincidint amb 
la represa de la competició esportiva decretada recentment pel Procicat. 
En aquest sentit, entre les tasques que s’han executat hi ha la renovació de 
la xarxa aturapilotes.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L’ABS de Breda-Hostalric 
inicia la vacunació de la 
Covid-19 amb la vacuna
de Pfi zer 

L’Ajuntament oferirà als 
comerços una línia d’ajudes 
per a fer front als estralls de la 
pandèmia 

Seguint les fases establertes pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya l’ABS 
de Breda-Hostalric ha iniciat la vacunació a pa-
cients amb grau de dependència 3 reconegut i 
alguns dels seus cuidadors, si aquests eren ma-
jors de 55 anys i els pacients domiciliaris. En total 
s’han vacunat de la primera dosi a Hostalric 84 
persones; i quan acabin aquestes primeres fases 
es vacunarà a la població de més de 80 anys, se-
gons vagin arribant més dosis de vacunes. 
Des de les autoritats sanitàries es demana a la 
població que no es truqui al CAP per demanar 
hora. Per rebre aquesta vacuna el CAP ja es po-
sarà en contacte amb les persones implicades 
per a facilitar-los dia i hora. 
Finalment, des de l’ABS de Breda-Hostalric es 
recorda que és molt important que la població es 
vacuni per aconseguir la immunitat col·lectiva.

La Junta de Govern Local ha aprovat una convocatòria de 
subvencions dirigida al teixit comercial del municipi afec-
tat pel tancament de la seva activitat, segons la Resolució 
SLT/2546/2020, de 15 d’octubre de 2020, com a conseqüència 
de la situació provocada per la Covid-19.

En total l’Ajuntament oferirà tres línies d’ajut:

• Ajuda corresponent a l’import del primer trimestre de les 
escombraries comercials de l’exercici 2021 i a l’import del 
primer trimestre de l’aigua comercial de l’exercici 2021, als 
gimnasos i centres d’estètica i bellesa.

• Ajuda corresponent al 50% de l’import del primer trimes-
tre de les escombraries comercials de l’exercici 2021 i al 
50% de l’import del primer trimestre de l’aigua comercial 
de l’exercici 2021 a aquelles activitats econòmiques de res-
tauració.

• Ajuda corresponent al 50% de l’import de la taxa per l’ocu-
pació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb 
fi nalitat lucrativa, de l’exercici 2021, a aquelles activitats 
econòmiques de restauració.

Des del PIGGiC atenem a la gent gran 
del poble i els seus cuidadors i ens 
coordinem amb diverses entitats, 
serveis i agents del municipi per tal 
de gestionar els problemes i neces-
sitats detectats, evitant a la població 
desplaçaments innecessaris.
Actualment, i a causa de la Covid-19, 
s’han deixat de dur a terme algunes 
activitats i serveis presencials per 
prioritzar accions no presencials de 
caràcter proactiu, com són les tru-
cades telefòniques a gent gran que 

tenim coneixement que viuen soles, 
trucades a gent gran majors de 80 
anys, trucades de condol i suport al 
procés de dol i trucades de suport 
emocional i formatiu a cuidadors de 
gent gran. Durant la primera onada 
de la pandèmia es van realitzar 373 
trucades a gent gran o als seus cui-
dadors/familiars, i continuem… A 
més, es manté com a activitat pre-
sencial el Taller de Memòria i Activi-
tats Lúdiques.
En aquests temps de pandèmia des 

del PIGGiC volem compartir una 
cita que ens agrada especialment: 
“Cuando hayas terminado de aceptar 
que tus muertos se murieron, dejarás 
de llorarlos y los recuperarás en el 
recuerdo, para que te sigan acompa-
ñando con la alegría de los vivido…”. 

Punt d’Informació de la Gent Gran i 
els seus Cuidadors 

Responsable: Dolors Furquet
Ubicació: 3ª planta del CAP d’Hostalric
Horari d’atenció al públic: dijous, de 
08.30 a 12h
Telèfon: 972 87 47 39
E-mail: infogentgranhostalric@
gmail.com

Coneixes el Punt d’Informació de la
Gent Gran i els seus Cuidadors?
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Finalitzen les tasques d’arranjament 
al carrer Turó de l’Home

A mitjans del mes de març 
l’Ajuntament va donar per 
acabades les obres al carrer 
Turó de l’Home per a arranjar 
els desperfectes que el tem-
poral Glòria va generar en 
aquesta via durant el 2020. 
El projecte tenia un cost de 
58.933,05€ i ha estat possi-
ble gràcies al fi nançament 
del Departament de Presi-
dència de la Generalitat de 
Catalunya. 
En aquest sentit, cal recordar que el pressupost municipal del con-
sistori per aquest 2021 inclou una partida de 589.284€ -300.000€ dels 
quals, fi nançats per la Generalitat- que es destinaran a resoldre les 
importants incidències que el temporal Glòria també va provocar en 
altres punts del municipi com el camí dels Ollers i el carrer Bona-
ventura Codina.

Els parcs 
infantils se 
sotmeten a 
un procés 
de millora i 
manteniment

La Brigada Municipal de Serveis 
ha dut a terme diferents treballs 
de manteniment, millora i pintat 
dels parcs infantils d’Hostalric. En 
alguns d’ells, a més, com és el cas 
del que es troba a la plaça Bisbe 
Codina, també s’ha aprofi tat la in-
tervenció per a habilitar-hi un nou 
gronxador mixt. 

L’Ajuntament soterra el cablejat del 
Portal de Barcelona

A principis del mes de 
febrer es van fer els 
treballs de soterrament 
del cablejat elèctric que 
des de feia molts anys 
causava un impacte vi-
sual negatiu a un dels 
monuments més em-
blemàtics d’Hostalric, el 
Portal de Barcelona.
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El Grup d’empoderament de dones participa en noves accions

Durant l’any 2020, a través de l’Àrea 
de Serveis Socials del consistori -en 
coordinació amb el Consell Comarcal 
de la Selva-, es van atendre a Hostal-
ric un total de 369 casos i es va oferir 
atenció social a 964 persones. 
A més, es van realitzar un total de 
395 entrevistes telefòniques, 634 
entrevistes presencials, i 266 entre-
vistes a través de mitjans telemà-
tics (WhatsApp, correu electrònic...) 
per a fer un seguiment continuat 
dels diferents casos i atendre totes 
les necessitats de la població; entre 
elles, principalment, les generades 
per la pandèmia de Covid-19. 

El 14 de febrer es van celebrar les 
eleccions al Parlament de Catalun-
ya 2021. A Hostalric els comicis es 
van poder desenvolupar amb nor-
malitat i la participació es va situar 
en el 51,53%, el que representa un 
descens del 31,23% respecte als 
comicis catalans celebrats l’any 
2017 (82,76%). L’abstenció va ser del 
48,47%; i es van registrar un total 
de 22 vots nuls i 12 vots en blanc.

Els resultats de la convocatòria 
electoral van ser els següents: 

• JxCat: 410 vots (26,92%)
• ERC: 377 vots (24,75%)

• PSC: 280 vots (18,38%)
• CUP-G: 134 vots (8,80%)
• ECP-PEC: 87 vots (5,71%)
• VOX: 78 vots (5,12%)
• Cs: 51 vots (3,35%)
• PP: 35 vots (2,30%)
• PDeCAT: 32 vots (2,10%)
• FNC: 6 vots (0,39%)
• MPIC: 5 vots (0,33%)
• UEP: 5 vots (0,33%)
• RECORTES CERO-GV-M: 3 vots 

(0,20%)
• PCTC: 3 vots (0,20%)
• PNC: 3 vots (0,20%)
• IZQP: 1 vot (0,07%)
• ALIANZA C V: 1 vot (0,07%)
• PUM+J: 0 vots

En el marc del programa Benestar i Comunitat de  Dipsalut, 
es desenvolupa a Hostalric des de l’any 2019 el  Grup d’em-
poderament  de dones “Nizae Horrat” (Dones Lliures). El 
fi l conductor d’aquest grup és la pràctica oral del català i 
la costura; i al voltant d’aquests dos eixos es treballen di-
versos temes dins l’àmbit de la salut integral: alimentació 
i higiene, hàbits saludables, autoestima, habilitats socials, 
creixement personal...
El grup ofereix un espai de trobada setmanal on mitjançant 
diferents dinàmiques grupals es propicia la presa de cons-
ciència de les persones sobre la seva situació i es donen 

eines per a fer una recerca activa de solucions, potenciant 
l’ajuda mútua, l’organització i autogestió del grup, el co-
neixement i la vinculació amb recursos i entitats del territo-
ri  i la participació social. A partir dels interessos de les per-
sones participants es va desenvolupant la temàtica, alhora 
que el procés d’empoderament individual i col·lectiu.
Així, el Grup d’empoderament  de dones ha participat activa-
ment en la decisió de les activitats a fer en les accions que  
l’associació de dones ADEONA va proposar en ocasió del 
25N, i en diverses sessions i xerrades impulsades al poble.

Resultats de les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2021

Ajuntament i 
Consell Comarcal 
intensifi quen 
l’acció social 
durant la pandèmia
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La Brigada Municipal de Serveis compta amb una nova màqui-
na escombradora per a fer les tasques diàries de neteja viària 
que es duen a terme a la via pública. Aquest nou vehicle, model 
Hako 1600, s’ha adquirit mitjançant un contracte de rènting amb 
opció a compra i permetrà augmentar la capacitat de treball i 
millorarà les prestacions que oferia l’antiga escombradora.
Entre les característiques principals de la nova màquina es-
combradora destaca el baix nivell de soroll, fet que evitarà 
generar molèsties als veïns i veïnes. A més, el vehicle també 
compta amb unes altes prestacions que permetran millorar la 
qualitat de la neteja. 
En aquesta línia, l’adquisició d’aquest nou vehicle forma part de 
la millora i reorganització del servei municipal de neteja viària 
impulsada per l’equip de govern de l’Ajuntament en el marc del 
projecte “Cuidem Hostalric!”, per tal de millorar el servei que es 
presta a l’espai públic del terme.

L’Ajuntament reforça el servei de neteja viària amb la 
incorporació d’una nova màquina escombradora

Entra en funcionament la nova deixalleria
municipal d’Hostalric

Quins dies i en quin horari
puc fer ús de la deixalleria?

• Dimarts, de 10 a 14 h

• Dijous, de 15 a 19 h

• Dissabtes, de 10 a 14 h

On està situada?

La nova deixalleria municipal s’ha habilitat en un solar 
municipal destinat a equipament públic situat al fi nal 
del carrer Pompeu Fabra dins del polígon industrial 
Les Pinedes, amb una superfície total de 574 m2. 

Quins usos té?

• Àrees de contenidors de petit i de gran volum.

• Zona coberta per dipositar aquells residus que es 
poden deteriorar.

• Àrea d’emergència.

• Tanca perimetral.

• Ofi cina de recepció.

Bonifi cació de la taxa de recollida de residus

La quota anual de recollida de deixalles inclou una 
bonifi cació d’entre el 5 i el 10% per a totes aquelles 
famílies que facin ús de la deixalleria municipal.

Bombetes i 
fl uorescents

Càpsules 
mono-dosi 

Petits i grans
electrodomèstics

Ferralla
i metalls

Informàtica
 i electrònica

 Productes de neteja 
i pintures, vernissos

i dissolvents

Radiografi es

Roba 
i sabates

Runes 
domèstiques 

Termòmetres

Mobles
i fustes

Piles
i acumuladors

Olis domèstics
i de motor

Olis domèstics
i de motor

Restes de poda
i jardineria

Quins residus s’hi poden dipositar?

Vidre pla

Etc
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Un any més la commemoració del Dia Internacional de 
les Dones es viure d’una manera especial a Hostalric. 
L’Ajuntament i el teixit associatiu van sumar esforços 
per organitzar durant el mes de març diverses activitats 
lúdico-pedagògiques de sensibilització i conscienciació 
-amb un èxit de participació- en el marc de la segona Set-
mana Lila, per tal de reclamar la igualtat real entre dones 
i homes i per reivindicar els valors del feminisme. 

Hostalric reivindica la igualtat i el feminisme

IGUALTAT
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#OHHOSTALRIC

Hostalric va tancar l’any 2020 consoli-
dant-se com una de les destinacions 
turístiques de referència a la comarca 
de la Selva i al conjunt del territori; i 
com una de les alternatives predilec-
tes dels catalans a l’hora d’apostar 
per un turisme familiar, segur, proper, 
sostenible i d’acollida en temps de 
pandèmia. Malgrat els estralls que la 
Covid-19 està provocant en el sector, 
al municipi,  i arreu del país i del món, 
Hostalric ha aconseguit aguantar el 
cop i mitigar-ne els efectes apostant 
per una oferta turística adaptada al 
context actual, centrada en el turisme 
local i de proximitat, i preparada per 
a donar resposta als nous interessos 
dels visitants.
Una de les principals novetats que va 
presentar la campanya turística del 
2020 va ser la posada en marxa de la 
venda en línia de tiquets, un projecte 
que ja s’estava treballant des de fa 
temps i que ha permès facilitar nota-
blement el procés de reserva d’entra-
des durant la pandèmia. A més, tam-
bé cal destacar que des de l’Ofi cina 
de Turisme s’ha estat molt rigorós en 
tot moment en l’aplicació de les me-
sures de seguretat i prevenció de la 
Covid-19, per tal de garantir la salut i 

el benestar de tots els veïns i veïnes, 
visitants i membres de l’Ofi cina de Tu-
risme. 
Finalment, cal posar èmfasi en les di-
ferents accions que s’han desplegat 
i que han anat dirigides a la població 
local per tal d’incentivar els hostalri-
quencs i hostalriquenques a descobrir 
el patrimoni del municipi. Projectes, 
tots ells, que van des de concursos 
fi ns a visites guiades i portes obertes, 
que han resultat tot un èxit de partici-
pació. 
Pel que fa a l’activitat turística al llarg 
del darrer any 2020, en l’àmbit que s’ha 
notat amb més força l’impacte de la 
pandèmia ha estat en les activitats 
de grups organitzats. I és que les res-
triccions de mobilitat i l’absència de 
turisme estranger han fet davallar en 
un 70% la presència d’aquests grups 
respecte al 2019. La resta de productes 
turístics -la visita lliure al Castell, les 
visites en cap de setmana i les visites 
amb clau- han experimentat respec-
te al curs passat un lleuger descens 
del 15-20%. Aquesta baixada, però, ha 
quedat compensada per l’augment del 
públic de proximitat i per l’augment de 
l’ingrés mitjà per visitant que s’ha ex-
perimentat durant el 2020.  

L’activitat turística no s’atura a Hostalric 
durant el 2020 malgrat la pandèmia

Bona resposta 
turística durant 
la Setmana 
Santa

Durant la Setmana Santa 
d’enguany l’afl uència tu-
rística a Hostalric tampoc 
s’ha aturat. Aquestes són 
les principals dades turís-
tiques recollides durant els 
primers dies d’abril:

ENTRADES AL CASTELL

VISITES GUIADES 
AL CASTELL

VISITA GUIADA AL
VESCOMTAT DE CABRERA

VISITES EN CLAU

CONSULTES TURÍSTIQUES

VISITANTS    4.372 PERSONES

VISITANTS     77 PERSONES

VISITANTS     22 PERSONES

VISITANTS     114 PERSONES

OFICINA
DE TURISME

CASTELL    12 PERSONES que 
han demanat informació però no 
han entrat al Castell

259 PERSONES 
ATESES
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Per segon any consecutiu la situació 
derivada de la pandèmia de Covid-19 
fa que no haguem pogut de la Fira 
Medieval, l’esdeveniment turístic de 
referència de la vila, a les nostres pla-
ces i carrers. 
No obstant això, hem ampliat horaris 
d’obertura i oferta de visites guiades 
i activitats perquè poguéssiu gaudir 
d’Hostalric i hem exhaurit totes les 
places de les visites guiades pro-
gramades amb una acollida total de 
4.600 persones i ateses més de 500 
consultes turístiques. Volem donar 
les gràcies a visitants i residents pel 
vostre civisme respectant les mesu-
res Covid-19 i les seves restriccions, 
cosa que ha fet que hagi estat un cap 
de setmana intens, però on tothom ha 
gaudit del seu espai de forma segura.
Ja que enguany no hem pogut cele-
brar plegats la Fira Medieval, des de 
Turisme Hostalric vam proposar jugar 
al TRIVIAL: QUÈ EN SAPS DE L’HOS-
TALRIC MEDIEVAL?, amb la col·labo-
ració de l’Associació de Comerciants i 

Empresaris d’Hostalric i l’Ajuntament. 
Al concurs hi van prendre part 50 per-
sones i la guanyadora ha estat Estela 
Torres.
Després d’un darrer any marcat per 
les restriccions i les anul·lacions de 
reserves de visites guiades per part de 
diferents col·lectius a causa de la Co-
vid-19, el castell d’Hostalric comença 
a acollir de nou a grups escolars. 
Aquestes visites es duen a terme sota 
un estricte protocol de mesures sa-
nitàries que permet que els escolars 
puguin gaudir del monument i d’acti-
vitats culturals, lúdiques i educatives 
de forma plenament segura i adapta-
da al context de pandèmia. Escoles de 
la comarca són les primeres que han 
reprès les visites.

Aquest primer trimestre del 2021 hem 
centrat els nostres esforços a conso-
lidar i ampliar les visites guiades i en 
crear nou producte turístic. Les visites 
guiades són un dels nostres valors 
diferencials, i el pla de formació de 
l’equip de guies un element indispen-
sable per donar rigor històric i contin-
gut al nostre producte.  
Us recordem que d’abril a maig el cas-
tell d’Hostalric estarà obert dissabtes, 
de 10 a 14 h i de 15 a 18 h; diumenge i 
festius, de 10 a 14 h; i visita guiada a 
les 12 h (indispensable reserva prèvia 
a www.turismehostalric.cat). Les per-
sones empadronades a Hostalric po-
deu accedir gratuïtament al castell i 
per les visites guiades gaudiu d’entra-
da reduïda (4€ per persona).

Hostalric acull el rodatge d’escenes de la nova pel·lícula 
d’Isaki Lacuesta 

Si a fi nals del passat 2020 el Castell d’Hostalric era l’escenari de la fi lmació 
d’escenes de la sèrie “Los herederos de la Tierra”, aquest inici d’any el municipi 
ha acollit la gravació d’una nova producció audiovisual catalano-francesa de 
gran format. I és que la vila ha estat escollida com una de les localitzacions 
de ”Un año, una noche”, la nova pel·lícula que el director gironí Isaki Lacuesta 
estrenarà pròximament. 
La gravació va tenir lloc del 10 al 13 de febrer als carrers Verge dels Socors i 
Major, la plaça dels Bous, la plaça de la Vila, els exteriors del Castell, el Bar 
Esplèndid i la Casa Can Llensa. En aquest sentit, el consistori vol agrair i posar 
en valor la col·laboració i la comprensió mostrades en tot moment pels veïns 
i veïnes durant el rodatge. 

“Un año, una noche”
“Un año, una noche” és la història de Ramón i Céline, una jove parella que assisteix 
al concert de Bataclan la nit del 13 de novembre de 2015. Durant l’assalt terrorista 
Céline i Ramón aconsegueixen arribar per separat al camerino dels músics i es 
refugien allà durant hores fi ns al seu alliberament. Aconsegueixen salvar-se, però 
en sortir ja no són els mateixos. I no saben si podran tornar a ser-ho.
Entre el repartiment d’actors destaquen les fi gures de Nahuel Pérez, Noémi 
Merlant, Quim Gutiérrez i Alba Guilera.

#OHHOSTALRIC

L’Ofi cina de Turisme d’Hostalric proposa noves activitats per 
aquesta primavera
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El 26 de març Hostalric va acollir la primera jornada de donació 
de sang d’aquest 2021. El Local Sociocultural de la 3a Edat es va 
convertir en punt de recollida de sang en una nova iniciativa im-
pulsada pel Banc de Sang i Teixits que un cop més va comptar 
amb una gran implicació per part dels veïns i veïnes. 
Durant la jornada -que va comptar amb el voluntariat dels 
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Vescomtat de Cabrera, hi van 
haver 71 donacions de sang, 7 de plasmes, 10 oferiments, 4 do-
nants de moll d’os i 5 donants que van venir per primera vegada.

Molt bona participació a la 
primera jornada de donació de 
sang del 2021

HOSTALRIC DINÀMIC

Hostalric es disfressa de Carnestoltes

Malgrat la pandèmia Hostalric no es 
va quedar aquest 2021 sense Carnes-
toltes. I és que la Comissió de Festes 
d’Hostalric -amb la col·laboració de 
l’Ajuntament- va treballar de valent 
per a oferir als veïns i veïnes una al-
ternativa festiva plenament segura i 
adaptada. Així, la tradicional Rua i el 
sopar es van substituir per un pro-
grama d’activitats telemàtic i des de 
casa amb el concurs de disfresses 
com a gran protagonista. 
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HOSTALRIC DINÀMIC

El 2 i 3 d’abril els veïns i veïnes van poder gaudir 
d’un ampli ventall de propostes lúdiques i cul-
turals adaptades a les mesures i restriccions de 
la Covid-19. Les diferents activitats, totes elles 
amb reserva prèvia, van resultar un èxit partici-
patiu i organitzatiu. Així, entre els actes que es 
van celebrar hi havia campaments de cavallers, 
visites guiades al castell, tallers infantils, mos-
tra de balls tradicionals, titelles, el concert dels 
Trobadors d’Arbúcies, la sessió “Coneixem la da-
lla”, o l’actuació del grup Julivert.

Èxit de participació en el programa d’activitats culturals
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Van ser molts els veïns i veïnes, entitats i comerços del 
municipi que a principis del mes d’abril es van sumar 
a la iniciativa “Carrers en fl or” impulsada per la Comis-
sió de Festes d’Hostalric, decorant els carrers, esta-
bliments, places i cases de la vila amb motius fl orals 
orgànics i reciclables per a celebrar l’arribada de la pri-
mavera a casa nostra. 

Hostalric s’omple de fl ors

HOSTALRIC DINÀMIC

Joan Pujolar i València (Hostalric, 1888-
1957) i Elisa Nadal i Torrent (Maçanet de la 
Selva, 1889 – Hostalric, 1918)

MEMÒRIA HISTÒRICA

En Joan, que era fi ll de Jacint Pujolar i Nua-
lart i de Maria València i Tarrés, continuà 
regentant la ferreria que havia fundat el 
seu pare. L’Elisa era fi lla de Miquel Nadal 
i Turró, hereu de la masia can Vendrell de 
Maçanet, i de Maria Torrent i Aulet. El ma-
trimoni Pujolar i Nadal tingué el primer fi ll 
el 1916 -en Miquel- i la segona, la Conxita, el 
1917. Elisa Nadal i Torrent va morir, sembla 
que embarassada, el 24 de maig de 1918, 

als 29 anys, al carrer del Raval 54. El Doc-
tor Formosa en certifi cà la mort, la primera 
de grip espanyola esdevinguda a Hostalric. 
Joan Pujolar es casà en segones núpcies, 
l’any 1920, amb la mataronina Mercè Xime-
nes i Mora, amb qui tingué quatre fi lls més 
(Laieta, Francina, Ignasi i Elisa) 

Instagram: @gentdhostalric
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AL SERVEI DE LA VILA

Canvis a la plantilla de la 
Policia Local 

El  17 de març l’alcalde Nil Papiol va nomenar amb ca-
tegoria de sergent al cap de la Policia Local d’Hostalric, 
i va nomenar a dos caporals més. Així es cobreixen les 
places vacants a la plantilla orgànica de la Policia Local, 
una aposta de l’equip de govern per consolidar al cos una 
estructura jeràrquica i optimitzar els recursos existents 
en benefi ci dels veïns i veïnes. 

Detingut el 
presumpte 
autor d’un 
robatori amb 
violència

El 13 de març la Policia Lo-
cal va detenir el presump-
te autor d’un robatori amb 
violència al municipi. El 
ràpid avís a la policia i la 
col·laboració ciutadana van 
ser claus perquè els agents 
detinguessin a la persona. 
Recordeu que si sou víc-
times o presencieu un fet 
delictiu, cal que truqueu a 
la Policia Local, al número 
de telèfon 689 864 600.
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AL SERVEI DE LA VILA

Entrevista a David 
Guàrdia, nou cap de la 
Brigada Municipal de 
Serveis d’Hostalric

“Ser el nou cap de la Brigada és 
una gran responsabilitat i un repte
personal que assumeixo amb 
moltes ganes que funcioni”

Què representa per a vostè ser el nou cap de la Brigada 
Municipal de Serveis d’Hostalric?

És una gran responsabilitat i al mateix temps un repte 
personal que assumeixo amb moltes ganes que funcioni.

Quins objectius i reptes s’ha fi xat al capdavant de la brigada?

El primer objectiu de tots és canviar la percepció general 
i fer veure als ciutadans que la Brigada Municipal fa mol-
tes feines al poble. Malgrat que sembli que no fem res, 
realment no som conscients de tot el que es duu a terme 
fi ns que no hi ets a dins. Com a objectius el primer de tots 
és aconseguir una bona coordinació entre nosaltres i les 
feines a realitzar, que la comunicació entre tots els treba-
lladors de l’Ajuntament i de la brigada sigui àgil i senzilla, 
i així puguem respondre més ràpidament a les demandes 
de les diferents àrees i necessitats dels edifi cis.

Quantes persones integren actualment l’equip?

Avui en dia som 12 persones a jornada completa, més dues 
que fan jornada reduïda.

Quines són les principals tasques que duen a terme?

Es podria dir que el 95% del manteniment municipal el 
fem nosaltres. Entre els treballs que duem a terme hi ha 
el control diari, els 365 dies de l’any, de l’aigua de con-
sum humà -pous, dipòsits, clor, xarxa, reparació d’avaries, 
fonts, analítiques, legionel·la, comptadors-; el manteni-
ment general de carrers -voreres, pintura vial, senyalit-
zació vertical, neteja vial, neteja de parcs, papereres...-; 
el manteniment d’edifi cis municipals -electricitat, fon-
taneria, telefonia, informàtica, Wi-Fi, climatització...-; el 
manteniment de l’enllumenat públic; i el manteniment de 
zones verdes -jardineria, fl ors, regs, poda...-

Com és el dia a dia d’un professional de la Brigada 
Municipal de Serveis? Quin és el funcionament 
que se segueix? Com funciona la coordinació entre 
l’Ajuntament i la brigada?

Normalment el dia a dia és bastant mogut. Tenim unes 
tasques fi xes assignades que complim sempre, i després 
tenim les feines noves o de reparacions que van sortint. 
Al mateix temps, sempre hem de cobrir urgències que van 
apareixent als edifi cis o carrers.

El funcionament és bastant esquemàtic: arriben les tas-
ques, es garbella i valora la feina a fer, s’assigna al perso-
nal corresponent més qualifi cat per a fer-ho, es preparen 
eines i material i es procedeix a realitzar-la. Per poder fer 
efectius tots els treballs, doncs, la coordinació és molt 
important. En aquest cas, estem implantant un sistema 
que serà molt ferm i que esdevindrà una eina potent per 
tal de tenir-ho tot controlat. 

El funcionament és el següent: qualsevol necessitat de 
les persones, edifi cis o via pública, m’ho comuniquen per 
correu electrònic, recollim la tasca i la col·loquem en un 
document marcant la data d’entrada, qui l’envia, adreça, 
petita descripció de la feina a realitzar i prioritat. De cada 
feina que arriba es fa una fulla de treball específi ca on hi 
apareix tot allò relatiu a la tasca, i es reparteix al profes-
sional de la brigada que ho pot fer. 

Un cop acaba la feina, la fulla s’acaba d’omplir amb la re-
lació dels materials emprats per fer la tasca, hores apro-
ximades de treball... i es guarda en un arxiu per tal de tenir 
un control de les feines realitzades durant l’any. Pel que 
fa a les avaries, quan n’apareix una m’ho comuniquen di-
rectament per telèfon per a poder anar a comprovar-ne el 
seu abast i establir l’operatiu per a fer la reparació.
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La Biblioteca se suma a la segona 
Setmana Lila 

L’Hora del Conte arriba a l’escola

Sant Jordi se celebra a la BibliotecaNova col·laboració amb 
l’Institut Vescomtat de 
Cabrera

L’equipament va commemorar el Dia Internacional de les Dones amb l’or-
ganització de diferents activitats:

• L’exposició “La dona de la teva vida”, amb treballs de cicle inicial i de 
cicle superior de l’escola Mare de Déu dels Socors que es van exposar 
a 43 comerços i establiments locals gràcies a la col·laboració de l’As-
sociació de Comerciants i Empresaris d’Hostalric.

• La sessió de contes coeducadors “La poció màgica de la Blancaneus”, 
amb Capgiralla Contes.

• Un taller de manualitats de xapes.

• Recomanacions de llibres sobre dones i una guia dels documents del 
Racó per a la Igualtat inaugurat el 8 de març de 2020.

La Biblioteca i la Regidoria d’Infància de l’Ajuntament van pro-
porcionar una Hora del Conte a totes les aules de P3, P4 i P5 
de l’escola Mare de Déu dels Socors, amb l’objectiu de fomen-
tar la lectura i l’accés universal de la cultura a tots els infants. 
I encara en clau de l’escola Mare de Déu dels Socors, durant 
tot el mes d’abril la Biblioteca acull una mostra amb tots els 
punts de llibre creats per alumnes del centre en el marc del 
primer Concurs de Punts de Llibre.

En el marc de la diada d’enguany es van organitzar els dies 16 i 19 
d’abril tallers de manualitats amb la Rusketa al Centre Cultural 
Serafí Pitarra; entre ells el “Drac d’agulla”, adreçat a infants de 4 
a 6 anys; i el “Drac de Sant Jordi de fi ligrana”, adreçat a infants de 
7 a 10 anys.

La Biblioteca va tenir l’oportunitat d’entrar a 
totes les aules d’ESO de l’Institut Vescomtat de 
Cabrera a presentar les últimes novetats juve-
nils. A través del Pla Lector, el centre fomenta 
el gust de la lectura a tots els alumnes. 

ENTRE LLIBRES
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Al llarg del 2020, malgrat la pandèmia de Covid-19, s’han dut a terme múltiples activitats i accions amb una molt 
bona resposta per part del jovent d’Hostalric.

L’Institut Vescomtat de Cabre-
ra i el Punt d’Informació Juve-
nil han unit esforços a través 
del projecte “Dinamització de 
patis” per a fer arribar al cen-
tre la commemoració del Dia 
de la Pau i el Dia Internacional 
de les Dones.

JOVENTUT

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil 

El 26 de març es va ce-
lebrar el Ple de consti-
tució del segon Consell 
d’Infància d’Hostalric 
i la presa de possessió 
del càrrec de regidors i 
regidores i alcalde. Els 
regidors i regidores són 
Mikel Antonio Andrade, 
Roger Sánchez, David 
Montejo, Blai Oliva, Ivan 
Puig, Irene Torrellas i 
Joan Crillo, que ha es-
tat escollit alcalde del 
segon Consell d’Infàn-
cia. Enhorabona i molts 
encerts!
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A través del projecte “Nucli Jove” s’han dut a terme 
diferents tallers participatius a l’aula adreçats 
alumnes d’ESO i CFGM.

JOVENTUT

El Punt d’Informació 
Juvenil està donant 
suport a diferents en-
titats locals com la 
Comissió de Festes, 
que recentment va 
organitzar una Esca-
pe Town amb la parti-
cipació d’una trente-
na de persones.

A Hostalric s’està treballant l’impuls 
d’un esplai municipal per a infants de 
la vila. Les trobades es duran a terme 
quinzenalment els dissabtes, de 16 a 19 
h; i aniran adreçades a nens i nenes que 
cursen des de primer fi ns a quart.

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil 

El projecte “Dones de la meva vida” va resultar tot 
un èxit durant el 8M. L’alumnat de 1r i 3r d’ESO va 
dissenyar i dibuixar unes xapes representant a les 
dones que han infl uït més a la seva vida.

21   51 ABRIL 2021

Les trobades de les 
parelles del “Pro-
jecte Rossinyol” no 
s’han aturat durant 
la pandèmia. 

L’Escola de Música ha pogut 
reprendre les classes presen-
cials i no ha parat ni un mo-
ment durant tot el curs. 

L’Ajuntament ha signat un 
conveni amb El Tritó del Baix 
Montseny per tal de treballar 
amb l’Escola Mare de Déu dels 
Socors i l’Institut Vescomtat 
de Cabrera el tema de les ad-
dicions en persones joves.

Al llarg de les darreres setmanes ja s’ha començat a treballar en la prepa-
ració i organització del Casal d’Estiu Municipal.

Aquest 2021 s’ha elaborat un vídeo 
amb la participació de diferents joves 
parlant de la Covid-19 per a conèixer 
com estan vivint la pandèmia. El vídeo 
es presentarà pròximament.  



L’ALTAVEU

Junta del Casal d’Hostalric

A Hostalric el mes de febrer de cada any el Club Esportiu Hostrailric organitza una 
cursa. El febrer  del 2020 no es va poder realitzar per culpa de la Covid-19 i la junta de 
l’esmentada cursa va decidir que amb els diners de la subvenció proveiria el nostre 
Casal amb aparells electrònics que necessitéssim; cosa que agraïm molt. A més, amb 
la resta dels diners varen poder comprar 50 lots de menjar per a repartir entre perso-
nes impedides i/o més grans de 90 anys que fossin socis del Casal.
Enumeració de regals: un equip de música i so; una impressora fotocopiadora amb 
escàner; un projector portàtil per fer qualsevol treball, conferència o curset; i 50 lots 
de menjar que es varen repartir seguint els criteris abans esmentats.
La Junta del Casal dona les gràcies al  Club Esportiu Hostrailric per aquesta magnífi ca 
donació.

La Ràdio Municipal 
dona veu a nous 
protagonistes

1

1/ Èrica Martin, Júlia Mir i Anna Busquets pre-
senten el projecte de recerca de la Júlia. La 
vespa asiàtica, una batalla guanyada una ba-
talla perduda.
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Consciència herpetològica

En aquesta edició de la revista us volem presentar un nou projecte que desenvolupem en el nostre 
Institut en col·laboració amb l’Ajuntament i la Societat Catalana d’Herpetologia; una associació 
científi ca sense afany de lucre fundada l’any 1981 que entre altres té com a objectius garantir la 
protecció i conservació dels rèptils i amfi bis i els seus hàbitats, i la formació, divulgació i sensibilització en relació 
amb l’herpetologia. 
En relació amb aquests objectius, enguany s’ha iniciat el projecte “Consciència herpetològica: valorem i actuem per 
protegir els amfi bis i rèptils i els seus hàbitats”, que es durà a terme a partir del mes d’abril a una fi nca propietat de 
l’Ajuntament d’Hostalric i amb la col·laboració d’alguns alumnes de 3r i 4t d’ESO. Aquest grup d’alumnes ajudaran en 
la construcció d’una bassa temporal i refugis de pedra i troncs per a la fauna local. La col·laboració entre la Societat 
Catalana d’Herpetologia i l’institut Vescomtat de Cabrera no quedarà aquí, sinó que la bassa serà una gran oportu-
nitat per fer tallers sobre biodiversitat o bé per dur-hi a terme treballs de recerca sota la tutela d’aquesta entitat.
Així mateix, a l’institut es realitzaran després de les vacances de Setmana Santa uns tallers  i activitats de tutoria per 
promoure i conscienciar a l’alumnat en la seva participació activa en la recollida selectiva porta a porta que posarà 
en marxa l’Ajuntament a partir del proper mes d’abril. Som Escola Verda i ens agrada moltíssim col·laborar en aquest 
tipus d’activitats perquè permeten que l’alumnat pugui no només conèixer com pot contribuir amb les seves petites 
accions a la millora del medi ambient i de la sostenibilitat, sinó que també pot conèixer algunes organitzacions sen-
se ànim de lucre que tenen cura del medi ambient; i fi ns i tot, que en alguns municipis s’inicien accions per potenciar 
el reciclatge i un bon ús dels recursos naturals.  
Totes aquestes activitats permeten treballar un dels objectius claus inclosos en el nostre Projecte Educatiu de Cen-
tre: que el nostre alumnat es preocupi i tingui cura del medi ambient ensenyant-los la importància del reciclatge, el 
respecte per la naturalesa i l’ús adequat dels recursos naturals. Volem que incorporin uns hàbits i valors que perme-
tran que siguin més sostenibles i respectuosos amb el medi que els envolta. 



EL FARISTOL

Estimades veïnes i veïns d’Hostalric.
Ja portem un any de convivència amb aquest ma-
leït virus; un any on hem adaptat les nostres vides a 
aquesta pandèmia i esperem que, ben aviat, puguem 
tornar a recuperar la normalitat.
Mentrestant, continuarem amb les propostes, pro-
jectes i feines a fer en els propers mesos, carregats 
d’il·lusió i positivisme.
En el moment de redactar aquestes línies ja sabíem 
les noves restriccions de cara a la Setmana Santa. 
Els pronòstics no eren gens bons, i tot i això l’equip de 
govern va decidir tirar endavant la Fira Medieval (en 
petit format). Un petit format, un cop més, adreçat 
als més petits, perquè sembla que al poble no hi ha 
més franges d’edats. Teníem clar que, un any més, la 
Fira Medieval no lluiria com es mereix i tal com ens 
vàrem expressar en l’últim Ple, pensem que hagués 
estat encertat i prudent reservar aquests diners per 
a invertir-los més endavant en ajudes i polítiques 
empresarials; i a més, evitar una important afl uència 
de gent de tot arreu que posi en risc la seguretat de 
tothom.
Entenem que en aquests moments hem de fer l’últim 
esforç entre tots i pensar amb els sectors i les famí-
lies més desfavorides del nostre poble.
També aprofi tem per agrair el vostre suport a les pas-
sades eleccions. Junts per Catalunya va ser la força 
més votada a Hostalric amb un 26’92 %. Agraïm l’es-
forç de tots els vilatans que vàreu exercir el vostre 
dret a vot en aquests moments tan difícils.
Recordeu que si teniu propostes, queixes, preguntes… 
ens les podeu fer arribar al correu juntsxhostalric@
gmail.com.

Al passat Ple ordinari, en un clima de diàleg serè i 
positiu, el grup municipal de l’oposició va fer avinent 
que a parer seu era una irresponsabilitat l’organitza-
ció d’una Fira Medieval en plena situació de pandèmia 
per la Covid-19.
Creiem important compartir algunes consideracions 
al respecte. La primera és que, precisament, s’havia 
apostat per no fer la 25a edició de la Fira Medieval 
d’Hostalric per evitar grans aglomeracions. S’havia 
estat treballant en un seguit de propostes culturals 
molt enfocades als mateixos vilatans i vilatanes i no 
a visitants. D’aquí el nom d’“Activitats Culturals” i no 
“Fira Medieval”.
La segona consideració va en la línia de respondre a 
la necessitat que tenim els veïns i veïnes d’Hostalric 
de poder gaudir d’activitats culturals, moments d’es-
barjo i de distensió després de totes les setmanes de 
restriccions que hem patit. Per la nostra salut mental 
necessitem poder sortir al carrer, amb totes les me-
sures sanitàries, i gaudir de la nostra vila.
Ens sap greu que es consideri una irresponsabilitat 
la celebració d’activitats culturals. No hi entrarem 
perquè no som aquí per fer-nos retrets, sinó per fer 
avançar Hostalric. Però creiem que és important po-
der-ho expressar.
També hem gaudit d’uns carrers en fl or gràcies a 
l’imparable equip de la Comissió de Festes d’Hostal-
ric i d’uns veïns i veïnes implicats en fer lluir la nos-
tra vila. Acompanyats de titelles, activitats infantils i 
juvenils i concerts plens, per uns moments hem obli-
dat tot el que ens està passant.
Queda demostrat que es pot apostar per la cultura, 
seguint les recomanacions i normativa sanitària vi-
gent i alhora apostar per la cohesió social i veïnal del 
poble.
Seguirem actuant amb aquesta mateixa responsa-
bilitat, la de vetllar per tots i cadascun dels veïns i 
veïnes del municipi. Perquè el poble que volem és 
aquest, el que surt, baixa al carrer i participa! 

Irresponsabilitat Un últim esforç
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L’ENTREVISTA

Entrevista a Clàudia del Moral, 
jugadora de l’Spar Uni Girona 
de bàsquet

Des de quina edat jugues a bàsquet? I per què t’hi vas 
iniciar?

Vaig començar amb quatre anys. Aquell any vaig ser 
premiada com la jugadora més petita del C.B. Hostalric. 
Des que vaig veure una pilota de bàsquet al pati de l’escola 
vaig voler jugar. Quan era pre-infantil vaig marxar a l’Uni 
Girona, on hi vaig estar durant sis anys. I després vaig 
marxar a l’Arenys a Copa Catalunya durant dos anys més 
abans de marxar als Estats Units. El primer any als Estats 
Units vaig estar a Lamar Community College, a Colorado; 
el segon any, a Jacksonville Community College a Texas; 
i els dos últims vaig estar a St. Bonaventure University, a 
Nova York. 

Per què vas decidir traslladar-te a viure i a jugar als 
Estats Units? 

Va ser una d’aquestes oportunitats que saps que no 
passaran dos cops a la teva vida. Quan vaig acabar el 
batxillerat vaig voler donar-li una oportunitat a un altre 
idioma, a altres cultures, costums, conèixer gent nova, etc. 
Vaig decidir que havia de marxar a fer el que més m’omplia 
i em feia feliç, i en aquell moment era el bàsquet.

Com va ser la teva experiència allà, al bàsquet 
universitari nord-americà?

Increïble. La Clàudia que va marxar amb 18 anys no és 
la mateixa que ha tornat amb 23. He crescut molt com 
a jugadora, però sobretot com a persona. El bàsquet 
universitari nord-americà ensenya molta disciplina i 
constància. De dos a tres entrenaments diaris i sense 
dies lliures. Es podria dir que tenen una fi losofi a molt 
diferent en relació amb el bàsquet europeu. Segons la 
meva experiència i el que he viscut, he tingut companyes 
d’equip que la seva única manera de poder estudiar i crear 
un futur és aconseguint una beca de bàsquet. Viuen el 
bàsquet molt intensament.

L’hostalriquenca Clàudia del Moral (1996) ha estat 
aquest darrer hivern una de les sensacions del mercat 
basquetbolístic femení, un cop es va confi rmar el seu 
fi txatge com a nova base de l’Spar Uni Girona. Després 
de quatre anys als Estats Units, jugant a la lliga 
universitària amb la St. Bonaventura University, aquest 
2021 ha tornat a casa per enrolar-se a un equip que 
espira a guanyar tots els títols. 

Com es compagina la vida d’una esportista d’elit amb el 
fet de tenir diabetis?

A dia d’avui, després de 12 anys convivint amb diabetis, puc 
donar les gràcies a l’esport, ja que és imprescindible en la 
meva vida per poder controlar els meus nivells de glucosa 
en sang. Sí, és clar que afecta, però tota persona diabètica 
sap que hem de ser nosaltres mateixos qui controlem 
el nostre dia a dia, no podem deixar que la diabetis ens 
controli a nosaltres.  He après que la diabetis i l’esport es 
compaginen molt millor quan vas un pas endavant de la 
diabetis.

Què n’esperes de la teva nova etapa a l’Spar Uni Girona?

Espero ser com una esponja i poder aprendre i observar 
de primera mà a grans jugadores com són la Laia Palau, 
Sonia Vasic, Chealsy Gray… L’Uni Girna és un club on hi 
vaig jugar durant sis anys al llarg de la meva carrera, així 
que sí, li tinc una estima especial a aquest club, amb 
molts records i bons moments. Per això, cada dia que 
m’aixeco per anar a entrenar gaudeixo de l’oportunitat 
de fer el que més m’apassiona, i viure el bàsquet amb la 
mateixa passió i il·lusió de sempre.

Com has viscut la fi ta històrica de guanyar la Copa de la 
Reina?

Des que vaig arribar a l’Uni Girona sé i he viscut en primera 
persona tots els esforços que fem les jugadores tant 
personalment com col·lectivament i estic molt orgullosa 
que aquesta copa estigui a Girona. Ha sigut un any difícil 
per l’equip de l’Uni Girona, però aquesta copa ha sigut molt 
especial per totes nosaltres, ja que ha sigut la primera en 
la història del club, era l’única copa que ens faltava per 
guanyar. Sóc una privilegiada, no ho oblidaré mai a la vida.

Segueixes visitant Hostalric?

Sí. De fet, des que he tornat d’Amèrica estic vivint aquí. Tot 
i així, encara que visqués lluny, mai deixaria de visitar el 
meravellós poble on he crescut.


