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SERVEIS AL MUNICIPI

L’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament 
i la Diputació de Girona estan re-
dactant un projecte per a l’arranja-
ment del baluard de Sant Francesc. 
Mentrestant, i per a frenar la pèrdua 
de sorra que es produeix en aquesta 
zona amb cada pluja, ja s’ha fet una 
aportació de sorra en el pàrquing.
El Baluard Major és una zona del 
castell que darrerament ha sofert 
desperfectes a causa de les in-
clemències del temps. 

SABIES QUE...  

L’Ajuntament arranjarà 
el baluard de Sant Francesc?
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que s’han implicat amb el poble per fer front tant al 

temporal Glòria com a la pandèmia de la Covid-19. 

Hostalric està en deute amb vosaltres, teniu tot el 

nostre reconeixement.

Segueixen els treballs per reparar desperfectes del 

temporal Glòria. Les obres del Camí dels Ollers avan-

cen a bon ritme i ja s’han licitat les actuacions del 

carrer Bonaventura Codina i del talús de Can Llensa. 

La previsió és poder acabar l’any amb totes aquestes 

inversions finalitzades. Val la pena agrair el suport 

econòmic rebut per part de la Diputació de Girona i 

pel Departament de la Presidència de la Generalitat 

de Catalunya.

Aquestes setmanes també hem volgut seguir, con-

juntament amb l’àrea de Promoció Econòmica, les 

visites a les diferents empreses i activitats econò-

miques del municipi per conèixer les necessitats i 

treballar la nostra borsa local d’ocupació. Una eina 

que permet connectar veïns i veïnes que busquen 

feina amb empreses de l’entorn que necessiten per-

sonal.

Som a punt de començar les vacances, molt ne-

cessàries després de tots aquests mesos que hem 

passat. I on el vostre esforç, preocupació i implica-

ció per mantenir la situació sanitària controlada es 

mereix uns dies de desconnexió. Aprofiteu-les! Com 

sempre, tant el meu equip com jo mateix, seguim a 

la vostra disposició pel que considereu oportú. Que 

sigueu molt feliços!

Estimats veïns i veïnes,

Una nova ocasió de dirigir-me a totes i tots vosaltres 

a través d’aquestes línies. Fa poc vam poder gaudir 

d’una esperada edició de la Festa Major d’Hostalric. 

Molt content d’haver-me pogut retrobar amb molts 

de vosaltres als diferents actes que vam celebrar. Ha 

sigut una edició diferent, seguint la normativa mar-

cada per la situació epidemiològica, però que espero 

que hagueu gaudit. Vam voler programar un seguit 

d’activitats adreçades a les diferents franges d’edat. 

Cultura, espectacles, música, entreteniment i activi-

tats diverses han omplert els nostres equipaments, 

places i carrers. No és la Festa Major a la qual hem 

estat sempre acostumats, però ens hem esforçat al 

màxim perquè l’hagueu pogut gaudir.

El diumenge 4 de juliol vam celebrar l’Hostalriquenc 

Il·lustre, un acte molt emotiu en què vam reconèixer 

la feina i la dedicació de totes aquelles veïnes i veïns 

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, 
finalitzacions de terminis, 
pròxims esdeveniments 
o horaris de les instal·lacions. 

Notificació d’incidències 
a la via pública.

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

Recepció de notificacions.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Nova convocatòria 
de beques escolars

Reobre l’accés principal a la ZEM 

Queda clausurat l’abocador de runa proper a la ZEM

L’Ajuntament, des de les Regidories 
d’Afers Socials, Infància i Joventut, 
continua apostant per garantir l’ac-
cés a la formació i el lleure dins i fora 
de l’escola a tots els infants i joves 
del municipi. Per tot plegat, enguany 
s’han tornat a convocar les beques 
per a l’adquisició de llibres de text i 
per a llicències digitals i els ajuts in-
dividuals per a l’assistència al casal 
d’estiu.

L’Ajuntament ha donat per acabats els treballs d’arranjament executats a 
l’entrada principal de la Zona Esportiva Municipal. Les obres tenien com a 
objectiu renovar i adequar l’accés d’entrada al mòdul de consergeria i pavi-
mentar des d’aquest punt fins al final del Pavelló 1.
Els treballs desplegats a la zona han consistit en l’habilitació d’un pas 
adaptat amb rampa per accedir a l’àrea de consergeria i en la disposició 
d’un nou paviment fins al final del Pavelló 1. A més, també s’ha construït 
una zona de descans amb bancs i jardineres que pròximament es com-
pletarà amb un nou aparcament per a bicicletes. Finalment, cal destacar 
que s’ha allisat amb sauló el tram fins al restaurant, les pistes de pàdel i el 
Pavelló 2.

L’Ajuntament d’Hostalric, mitjançant una 
subvenció de l’Agència de Residus de Ca-
talunya per valor de 41.040,62€, ha dut a 
terme la clausura d’un abocador de runa i 
altres abocadors que feia molts anys que 
estaven en funcionament al municipi i que 
causaven un impacte visual a l’entorn de 

la Zona Esportiva Municipal i acumulaven 
residus i similars en una zona propera a la 
Xarxa Natura 2000 de la riera d’Arbúcies.
El terreny s’ha ballat per a evitar nous 
abocaments i s’utilitzarà l’espai per a di-
verses funcions de la Brigada Municipal 
de Serveis.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Comencen els treballs de reparació i consolidació del camí 
dels Ollers

A finals del mes de maig van començar 
les obres de reparació i consolidació del 
camí dels Ollers per a arranjar els des-
perfectes que el temporal Glòria va ge-
nerar en aquesta via. L’actuació, a més, 
era una reivindicació històrica dels veïns 
i veïnes de la zona, que veuran resolta 
així una de les seves principals deman-
des i peticions fetes al consistori.
El projecte està sent executat per Cata-
lana d’Infraestructures i Serveis, té un 
cost de 231.106,98€ i ha estat possible 
gràcies al finançament del Departament 
de Presidència de la Generalitat de Ca-
talunya. Els treballs al camí dels Ollers 
permetran consolidar tot el camí pa-
ral·lel al carrer Raval i s’intervindrà en 
el tram del carrer Major danyat pel tem-
poral Glòria. A més, també es canviarà la 
xarxa de clavegueram.

Des del PIGGiC s’atén a la gent gran 
del poble i els seus cuidadors mit-
jançant diferents activitats i serveis. 
L’oficina, a més, es coordina amb 
diverses entitats, serveis i agents 
d’Hostalric per tal de gestionar els 
problemes i necessitats detectats, 
evitant a la població desplaçaments 
innecessaris. El PIGGiC disposa de 
diferents activitats i serveis:

• Trucades: des de l’inici del Porta 
a Porta es duen a terme truca-

des a la gent gran que viu sola o 
bé als seus familiars/cuidadors 
per si tenen dubtes o queixes. 

• Voluntariat: s’ha iniciat una 
col·laboració entre el PIGGiC i 
Amics de la Gent Gran per tal 
que aquesta fundació pugui fer 
trucades d’acompanyament a 
gent gran.

• GAM: el mes de juny s’ha iniciat 
un grup de suport i ajuda mútua 

per a cuidadors de gent gran que 
dinamitza la Dolors Furquet (in-
fermera) i compta amb la col·la-
boració de Mari Cruz Arriola (psi-
còloga). 

• Taller de Memòria i Activitats 
Lúdiques.

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 12 h 
Telèfon: 972 87 47 39 
E-mail: infogentgranhostalric@
gmail.com

El Punt d’informació de la Gent Gran 
i els seus Cuidadors
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ACTUALITAT MUNICIPAL

El Servei d’Orientació Sociolaboral 
duu a terme un procés d’orientació i 
assessorament grupal

Aquest projecte està subven-
cionat pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya i pel Servicio 
Público de Empleo Estatal- Mi-
nisterio de Trabajo y Economia 
Social en el marc del programa 
“Ubicat”. El procés d’orientació 
grupal consisteix en un conjunt 
de sessions per treballar l’apo-
derament, la gestió de les emo-
cions, la capacitació digital, el 
desenvolupament de les com-
petències i la motivació envers 
la recerca de feina i el coneixe-
ment general del món laboral.
Aquestes sessions s’estan 
duent a terme a la Biblioteca 
Modest Salse i Camarasa amb 
la participació de cinc dones 
i amb l’objectiu d’obrir un espai de comunicació, conversa i orientació 
grupal, on qui hi participa pugui tenir la possibilitat d’analitzar, revisar i 
dialogar de forma conjunta sobre el procés d’orientació de cerca de feina.

Càritas Hostalric, 
al costat de 
les famílies del 
municipi

Hostalric compta amb un agent ambiental 

Al llarg de l’any 2020 Càritas Hostal-
ric -amb la coordinació i suport de 
la Regidoria de Serveis Socials de 
l’Ajuntament- va repartir aliments a 
86 famílies, ajudant a un total de 260 
persones de diferents procedències i 
nacionalitats. A causa de la pandèmia 
de Covid-19 l’any passat es va registrar 
un augment d’un 50% respecte a l’any 
anterior.
El 2020, a més, es van repartir 1.761 
lots d’aliments (un 50% més que l’any 
2019) i 54.716,12 kg d’aliments (un 78% 
més que l’any anterior).

Des del mes d’abril Hostalric comp-
ta amb una nova figura que vetlla pel 
bon funcionament de la gestió dels 
residus i del nou model de recollida 
porta a porta al municipi. Es tracta 
d’un agent ambiental contractat pel 
Consell Comarcal de la Selva a través 
del programa “Treball i Formació” del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El nou agent ambiental duu a terme 
diverses tasques a Hostalric; entre 
elles, la més destacada, l’assesso-
rament a la població i la supervisió 
de l’ús del servei de recollida porta a 
porta. A més, també fa inspeccions a 
les papereres on diàriament es troben 
bosses de residus impropis o en altres 
punts de la via pública. 
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ACTUALITAT MUNICIPAL

La Selva Emprèn, el servei d’acompanyament a empre-
nedors i empreses del Consell Comarcal de la Selva, va 
organitzar els dies 28 de maig i 4 de juny dues formacions 
sobre la Covid-19 i la revolució digital a les petites em-
preses adreçades als negocis del territori. A les sessions 
hi van prendre part algunes empreses d’Hostalric:
• “Eines de comunicació i visibilitat a internet: WhatsA-

pp Business i Google My Business”. 
• “Plataforma de venda en línia: Instagram com a canal 

de venda i Plataforma Comerç  a casa (Diputació de 
Girona)”. 

Èxit de convocatòria en les formacions sobre Covid-19 
i revolució digital
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

El Centre Cultural Polivalent Sera-
fí Pitarra va acollir el 8 de juliol el 
Fòrum Ciutadà de Priorització. Du-
rant la sessió, oberta a tota la pobla-
ció, els assistents van seleccionar 
els projectes finalistes que se sot-
metran a votació popular en el marc 
de la convocatòria de Pressupostos 
Participatius 2021 de l’Ajuntament 
d’Hostalric. 

Campanya informativa

Durant els mesos de juliol i agost 
l’Ajuntament durà a terme abans de 
la votació final una campanya infor-
mativa dels projectes finalistes a 
través dels diversos canals de co-
municació municipals: web, xarxes 
socials, App, i el portal web www.
decidimhostalric.cat. A més, també 
s’habilitarà un espai físic al claustre 
de l’Ajuntament amb tots els projec-
tes finalistes.

Votació final

De l’1 al 15 de setembre tindrà lloc la 
votació final, on hi podran participar 
totes aquelles persones empadro-
nades a Hostalric majors de 16 anys. 
La votació es realitzarà de forma on-
line (per mitjà de l’App) i en el punt de 
votació presencial habilitat a l’OAC.

El Fòrum Ciutadà 
escull 10 propostes 
com a projectes 
finalistes dels 
Pressupostos 
Participatius 2021 

1/ PIPICAN DE 400M2 
ZONA VERDA AL PASSATGE 
MONTSORIU EQUIPAT AMB 4 
BANCS, PAPERERES I TANCAT 
PERIMETRAL DE FUSTA I SAULÓ.

2/CREACIÓ D’UN CIRCUIT DE 
BICICLETES PUMPTRACK.

3/ADEQUACIÓ D’UN LOCAL PER 
JOVES.

4/ADQUISICIÓ D’UN ESCENARI 
MÒBIL.

5/TANCAMENT DE PARCS 
INFANTILS.

6/ADEQUACIÓ D’ESPAI PER TIR 
AMB ARC.

7/CREACIÓ D’UNA ZONA 
D’HORTS COMUNITARIS 
ECOLÒGICS.

8/MILLORAR L’ACCESSIBILITAT 
DEL MUNICIPI, 1A FASE.

9/ESTACIÓ METEOROLÒGICA 
AMB DADES CLIMÀTIQUES I 
ALTRES.

10/ARRANJAMENT DE LA 
BAIXADA DEL MOLÍ.

10 projectes formaran part de la fase final del procés
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Del 23 al 25 d’abril Hostalric va acollir diferents propostes lúdiques i 
culturals per a tots els públics amb l’objectiu de commemorar amb 
tots els veïns i veïnes una nova diada de Sant Jordi. 
Entre les activitats que es van celebrar hi havia el lliurament dels 
Premis Literaris Modest Salse i del Concurs de Punts de Llibre; l’es-
pectacle infantil “La llegenda de Sant Jordi confinada”; la presenta-
ció del conte “El Drac d’Hostalric” i la nova mascota de la Comissió 
de Festes d’Hostalric; la presentació dels Saltaires d’Hostalric; una 
audició de sardanes amb la Cobla la Flama de Farners; una mostra de 
dansa; la representació de l’obra “El Florido Pensil”; i la presentació 
del conte “La Creu”, d’Stefan Zweig i reeditat per l’Ajuntament. 

Cultura i tradició es donen la mà per Sant Jordi

HOSTALRIC DINÀMIC



La Festa Major d’Hostalric: un 
esclat de color, festa, cultura, 
tradició i alegria!

Del 2 al 5 de juliol els carrers i places 
de la vila es van omplir d’activitats 
per a tots els públics adaptades a la 
normativa Covid-19 per a comme-
morar la Festa Major d’aquest 2021. 
Moltes gràcies a totes les entitats, 
voluntaris i veïns i veïnes per la vos-
tra participació i col·laboració!

HOSTALRIC DINÀMIC
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Un dels principals actes de la Festa Ma-
jor va ser la proclamació de l’Hotalriquenc 
Il·lustre 2021. Un reconeixement que l’Ajun-
tament va atorgar a tots aquells veïns i 
veïnes, associacions i entitats que contri-
bueixen a fer de la nostra, una vila millor.



HOSTALRIC DINÀMIC
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Èxit de participació en la 
Festa dels Grocs i Negres

Aquesta primera edició de la Festa dels Grocs i dels 
Negres ha durat  quinze  dies, acollint la revetlla de 
Sant  Joan  i també coincidint amb cada dia de la Fes-
ta Major. 15 dies plens d’activitats arreu d’Hostalric. 
Hem pogut trobar activitats al nucli antic, també a la 
zona més nova, a la ZEM, a totes les places del poble; 
o algunes activitats fins i tot anaven movent-se per la 
vila. És una competició entre dos equips (grocs i ne-
gres) on cadascú pot ser de l’equip que sigui, i en totes 
les activitats es guanyen punts (ja sigui per participa-
ció, per competició...). Així doncs, durant els 15 dies els 
dos equips han competit entre ells per saber quin era 
l’equip guanyador.
La Festa dels Grocs i Negres, en la seva primera edició, 
ha gaudit de 54 activitats de diversos tipus: aquàtiques, 
lúdiques, cercaviles, musicals, esportives... i, sobretot, 
per a tots els públics. Els més petits han pogut gaudir 
de tallers, gimcanes i jocs tradicionals; també els ado-
lescents han pogut gaudir d’activitats com la gimcana 
jove nocturna, el karaoke o l’horror cinema experience; 
i també els adults, sense els petits, han anat al taller 
de ratafia, la pedalada a santa bàrbara i la prova  vi-
kings  entre d’altres. Una part molt important aquest 
any eren les persones grans, així que vam organitzar di-
verses caminades, taller de puntes, donacions de sang 
i balls de sardanes (què és per tothom, però sabem que 
els hi agrada molt). Òbviament, les famílies juntes han 
pogut participar en l’escape room del lladre del drac o 
en la gimcana “Encabra’t”.
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Uns 500 participants han gaudit de la primera edició 
de la Festa dels Grocs i dels Negres i els equips esta-
ven igualats en participants (5  a dalt, 5 avall). Com a 
curiositat, ens quedem que la majoria de l’equip negre 
han sigut joves d’entre 12 i 40 anys, i en l’equip groc, els 
petits acompanyats dels pares. És a dir, les  famílies 
han sigut la gran majoria grocs perquè en les activitats 
infantils han guanyat els grocs, i en les activitats més 
juvenils han triomfat els negres. Ha estat casualitat i 
ens ha sobtat molt!
Bé, l’any que  ve  hi tornarem amb més ganes que 
mai  per  la segona edició. No volem acabar el resum 
sense donar les gràcies a totes les entitats del poble 
que han col·laborat amb nosaltres (15), també als co-
merços que sempre participen amb nosaltres, a to-
thom què ha participat i/o ajudat en tot moment, a la 
brigada municipal per portar tot el que hem demanat 
en tot moment, als treballadors de la ZEM i de l’Ajunta-
ment, i també, com no, a l’alcalde i regidors de l’Ajun-
tament per la confiança dipositada en nosaltres una 
vegada més.
No té importància, però així els negres l’any 
que ve s’ho prendran més seriosament: els grocs han 
sigut els guanyadors d’aquesta primera edició amb 
2227 punts, pels 1931 punts aconseguits per l’equip ne-
gre. Fins a l’any vinent!

Comissió de festes Hostalric

HOSTALRIC DINÀMIC
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#OHHOSTALRIC

Des de Turisme Hostalric comencem 
l’estiu amb ganes! Ampliem horaris, 
visites i activitats esperant tornar de 
mica en mica a l’anhelada normalitat!
Sortim d’una Festa Major en què hem 
tingut el cor partit entre grocs i ne-
gres i us hem proposat un multijoc 
online per tal de reptar-vos i aconse-
guir treure les millors habilitats dels 
grocs i negres.
Fins el 30 de setembre l’horari d’ober-
tura del Castell d’Hostalric és de di-
marts a diumenges, de 10 a 14 h i de 
16 a 19 h. Veïnes i veïns, us animem a 
pujar-hi, compartir-ho a les xarxes i 
convertir-vos en amfitrions d’Hostal-
ric! Recordeu que l’entrada és gratuï-
ta per les empadronades i empadro-
nats a la vila! 

Les visites guiades de juliol a setem-
bre són a les 12 h. Complint amb les 
mesures i protocols establerts, les 
places són limitades i és necessària 

reserva prèvia a través del web www.
turismehostalric.cat. Recordeu que 
les veïnes i veïns teniu tarifa reduïda! 
A l’Oficina de Turisme Domus – Can 
Llensa també ampliem horaris! De 
dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 
a 19 h; i diumenges, de 10 a 14 h. Ve-
niu i amb les claus de la vila obrireu 
més espais de la vila més enllà de la 
porta de casa! La Torre dels Frares, la 
muralla d’Hostalric, la Torre d’Ararà i 
la Cova del Relliguer també seran de 
la vostra propietat! Aprofiteu la gra-
tuïtat que dona estar empadronada a 
Hostalric!

Alhora ampliem oferta de visites 
guiades setmanals amb la visita al 
Vescomtat de Cabrera! Cada dissabte 
a les 18 h farem un passeig per la vila 
medieval gaudint del llegat del Ves-
comtat. 
Coincidint amb les llunes plenes 
d’estiu farem les visites guiades sota 
la llum de la lluna al Castell-Forta-
lesa amb copa de cava dalt del pati 
d’armes! Dates programades: dissab-
te 24 de juliol, diumenge 22 d’agost i 
dissabte 18 de setembre a les 20 h. 
Reserva prèvia obligatòria a turis-
me@hostalric.cat o al 972 87 41 65.

Turisme Hostalric comença l’estiu amb ganes! 

El matrimoni Frigola i Arnau amb els seus 
dos fills, cap al 1899

MEMÒRIA HISTÒRICA

Joan Frigola i Gener (Pujarnol, municipi de 
Porqueres, Pla de l’Estany, 1861 – Hostalric, 
1931) i Dolors Arnau i Robert (Cistella, Alt 
Empordà, 1870 – Hostalric, 1937) s’establiren 
a Hostalric l’any 1887. Aquí hi fundaren una 
botiga de queviures i confiteria, al carrer 
Major número 42. Joan Frigola va ser regidor 
de l’Ajuntament i també formà part durant 
molts anys del Sometent d’Hostalric.
Benet Frigola i Arnau (Hostalric 1893-1972), 
el fill petit, continuà regentant la botiga i es 

dedicà també a la fotografia i a la música. 
L’any 1925 es casà amb Rosa Domènech i 
Barri, de La Batllòria, i tingueren dues filles: 
l’Elena (1927) i la Maria (1929).
Conrad Frigola i Arnau (Hostalric 1889), ini-
cialment es dedicà a la pintura i l’escultura. 
Es casà amb Joaquima Sallent i Sanpere, a 
Barcelona, i després va ser practicant de 
farmàcia. 

Instagram: @gentdhostalric
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L’Ajuntament va commemorar el 17 de maig el Dia Inter-
nacional Contra l’Homofòbia: gaifòbia, lesbofòbia, trans-
fòbia i bifòbia amb l’objectiu de reflexionar, denunciar pú-
blicament i sensibilitzar el conjunt de la població vers les 
agressions físiques, intel·lectuals i morals que pateixen 
les persones per raons d’identitat de gènere i per les se-
ves orientacions sexuals i afectives.
I ho va fer organitzant un programa d’activitats que va 
incloure propostes com la creació d’un mural; la lectura 
d’un manifest institucional; la dinàmica “La meva respos-
ta” a l’Institut Vescomtat de Cabrera; la xerrada “Cons-
trucció d’identitatS” amb membres de LGTBI Hostalric i la 
psicòloga del SAI Antonia Dorado; o una galeria d’art a la 
plaça dels Bous.

Hostalric se suma a la lluita contra la Lgtbifòbia

IGUALTAT



Els Clubs de 
Lectura 
d’Hostalric: 
adults, tritons 
blaus i tritons 
vermells!

La Biblioteca col·labora amb la llar 
d’infants

Els Premis Modest Salse ja tenen 
guanyadors

A finals d’abril la Biblioteca 
va portar tres maletes viat-
geres que cada setmana 
una família s’emportava a 
casa. I l’11 de maig, la Car-
mina Rabassedas va portar 
una sessió de contes a tota 
l’escola. 

XIII Premi de Narrativa Curta Mo-
dest Salse

• Infantil A1: “Els tres amics i el 
nàufrag perdut”, de Laia Molina 
Arqué.

• Infantil A2: “La guitarra màgica”, 
de Jordi Mullera Ortiz.

• Juvenil B1: “El diari màgic”, de Jú-
lia Magan Anfrons.

• Juvenil B1 (accèssit): “El genet 
que no va arribar mai a ser cava-
ller”, de Mariona Serra Codina.

• Juvenil B2: “Vols iogurts?”, de Fe-
rran Cros Ramió.

• Juvenil B3: “Letargia”, de Leia 
Tomàs Puig.

• Adult C: “El pou”, d’Andrea Coma-
juncosas.

XII Premi de Poesia Modest Salse

• Infantil A2: “El nostre Montseny”, 
de Júlia Guiolà Sala.

• Juvenil B2: “Tornar a ballar”, de 
Noa Martínez Rossell.

• Juvenil B3: “Nits d’hivern”, de Nil 
Puigdemont Rodríguez.

• Adult C: “C’est la vie”, de Ramon 
Obiol Reverté.

Concurs de Punts de Llibre

• Cicle inicial: Roger Rosa Sastre
• Cicle mitjà: Pau Higuera Torra
• Cicle superior: Magalís Emha-

med Adda

ENTRE LLIBRES
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JOVENTUT

El Consell d’Infància s’ha 
estat reunint i ha anat 
treballant de valent al 
llarg del darrer trimestre, 
demanant la participació 
de l’alumnat en temes com 
el medi ambient, cultura, 
festes, esport, mobilitat o 
urbanisme. Ara, el Consell 
està valorant totes les 
propostes.

Durant el mes de juliol hi haurà quatre 
joves de la Brigada Jove treballant pel 
poble fent tasques de manteniment i 
neteja. També són a la piscina duent a 
terme el servei de “Bibliopiscina”.

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil

El passat 17 de maig, amb motiu del Dia Contra la 
LGTBIfòbia, els i les joves de l’Institut Vescomtat 
de Cabrera ens van dir què podem fer davant de 
comentaris discriminatoris. 

El Projecte Rossinyol 
ha finalitzat aquest 
curs una nova edició. 
L’alumnat de la UdG 
i de l’Escola Mare de 
Déu dels Socors han 
compartit moltes 
experiències durant 
els darrers mesos. 

Aquest darrer trimestre del curs es va iniciar un 
nou projecte a Hostalric: l’Estol dels Llops, un 
nou esplai per a infants de 1r a 4t de primària. 
La valoració ha estat molt bona i a l’octubre 
l’esplai tornarà amb més sorpreses. 

L’Escola Municipal de Música ha finalitzat 
el curs amb una audició amb la participació 
dels mestres i alumnes del centre. 

S’ha iniciat un Projecte SIS amb el 
Consell Comarcal de la Selva de suport i 
acompanyament a joves d’Hostalric. Tot 
just s’acaba d’iniciar!  

20   52 JULIOL 2021

El grup de batucada continua millorant i cada cop fa més 
actuacions: Seguiu-los a Instagram al compte 
@tokatshostalrik.



AL SERVEI DE LA VILA

Ajuntament i Policia Local 
dissenyen un protocol per 
als habitatges buits 

Prevenció de les violències a 
les escoles

Entra en vigor la reforma 
del Reglament General de 
Circulació 

Durant el primer semestre de 2021 la Policia Local -amb 
el suport del cos de Mossos d’Esquadra- ha evitat un total 
de nou ocupacions d’immobles al municipi. Per aquests 
casos, la Policia Local posa al servei dels veïns i veïnes el 
telèfon 689 864 600.

En Joan, de la Policia Local i impulsor del programa “Pre-
venció de les violències”, va visitar l’Institut Vescomtat 
de Cabrera per a realitzar una sessió formativa sobre 
les violències dins i fora de l’entorn escolar.  La xerrada 
tenia com a objectiu oferir eines d’ajuda als alumnes en 
cas de ser víctimes o observar una possible situació de 
violència.

La nova normativa estableix una limitació genèrica de 
30km/h o 20Km/h en vies urbanes en funció de les ca-
racterístiques del municipi. Aquesta limitació suposa 
una reducció dels 50km/h que hi havia establert amb 
l’objectiu de rebaixar la sinistralitat dels accidents de 
trànsit urbans.

e 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ROBATORIS A DOMICILI 
PER ESCALAMENT 

  Tanca les finestres quan surtis de casa o vagis a 
dormir  

  Si fa calor o vols ventilar, ajusta les persianes de  
l’estança on no estiguis   

  Retira o inutilitza elements que puguin facilitar 
l’escalada  

SI DETECTES UN LLADRE  
TRUCA’NS 

1 

2 

3 
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HOSTALRIQUENCS IL·LUSTRES
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Entrevista a Aarón Bonet 
Álvarez, ex futbolista 
de l’Atlètic Club Hostalric

Quants anys has estat jugant a l’Atlètic Club Hostalric? 
He estat 22 anys jugant en aquest magnífic club de 
futbol. Vaig arribar a l’Atlètic Club Hostalric amb 18 anys, 
coincidint amb el meu últim any de juvenil i després d’una 
prèvia trajectòria futbolística jugant a futbol sala i futbol 
11 al Premià i Premià de Dalt.

Què ha significat per a tu estar tants anys a l’Atlètic Club 
Hostalric?
Ha estat un sentiment i una satisfacció increïble a tots 
els nivells, tant personal, com social, familiar… He crescut 
molt com a esportista i sobretot com a persona. La família 
ha estat, és i serà un pilar fonamental en tots els aspectes 
de la meva vida i, per sort, sempre m’han donat suport 
en la pràctica d’aquest esport, el meu esport. Som uns 
enamorats del futbol. Em fa especial il·lusió comentar 
que la meva dona ha jugat 17 anys a futbol, reiniciant amb 
un grup de noies l’any 1997 el femení del poble, després de 
més de 20 anys del primer femení, i jugant durant 14 anys 
al club. Ha estat la meva gran seguidora, fidel i exigent, 
arrossegant a les meves filles posteriorment i fent-les 
partícips de la nostra passió per aquest gran esport. 

Quin és el moment, partit o anècdota que recordes de 
forma més especial?
No hi ha un sol moment, en són tants… Però un dels 
que recordo amb especial emoció són els ascensos 
de categoria, tot el que es viu en un moment així és 
meravellós. D’anècdotes en tinc per escriure un llibre, 
la veritat és que m’emporto una motxilla plena de totes 
elles, i em sento un privilegiat per haver viscut tot el que 
he viscut. El futbol m’ha aportat molt. 

Quants anys has estat capità de l’equip i quins valors has 
intentat transmetre?
He estat capità de l’equip aproximadament 10 anys, sempre 
compartint la capitania amb excel·lents companys d’equip, 
els quals també m’han ensenyat molt. Els valors que 
sempre he intentat transmetre són els que es treballen 
a qualsevol esport d’equip: companyerisme, solidaritat, 
empatia, respecte, responsabilitat, esforç, confiança, 
compromís, constància… però, per sobre de tot, passió i 
amor. Quan les coses es realitzen amb passió i amor tot 
surt bé. També afegir que de les derrotes he tret sempre 
un aprenentatge, “cal caure per aixecar-se amb més força”. 

“Mil gràcies, Atlètic Club Hostalric. Sou brutals!”

Com veus el futur del club?
Penso que actualment el club està immers en una situació 
complicada arrel de la pandèmia que ens ha tocat viure, 
com tots els altres clubs. Però, per sort, tenim una gran 
directiva amb moltes ganes de fer coses pel nostre club, 
amb un gran esperit de superació i amb projecció de 
futur.  No tots els clubs tenen la sort de poder comptar 
amb una persona que té una gran trajectòria futbolística 
i una gran capacitat per gestionar el club i treure sempre 
el millor d’aquest i de totes les persones que formen part 
de la gran família que és l’Atlètic Club Hostalric, jugadors 
i jugadores, famílies, equips tècnics i junta directiva. 
Vull expressar el meu especial agraïment per en Carles 
Domingo (Mingo). Gràcies per tant company! I també 
agrair a tot l’equip de govern de l’Ajuntament, sobretot a 
la Marta Roura, l’Òscar Guzmán, en Nil Papiol i en Sergi 
Regàs per l’interès i estima mostrats en tot moment.

 Quins projectes tens d’ara endavant? 
La veritat és que, ara mateix, no tinc pensat res concret. 
Gaudir de tot i de tothom. Òbviament, la meva afició, amor 
i respecte envers aquest esport i aquest club farà que, 
d’una manera o altra, continuï vinculat a aquest gran club 
que ha format i formarà part de la meva vida. 



L’ALTAVEU

1 2

3

1/ Els regidors Pau Casellas i Anna Noguera 
donant a conèixer els Pressupostos Partici-
patius 2021 i recordant els dels anys ante-
riors. Al mateix temps, van fer un repàs dels 
diferents projectes que estan en marxa o a 
punt en cadascuna de les seves àrees.
2/ Victor Martino, instructor de vol d’aero-
naus no tripulades; Manel Fogaroles, cons-
tructor de drons; i Carles Clopes, president 
del Club Aeromodelisme Girona Provincial 
(CAGIP). Els tres van aportar els seus punts 
de vista i experiències sobre el món de l’ae-
romodelisme en el camp dels avions, heli-
còpters i drons, amb un futur a l’alça.
3/ Els delegats del Banc de Sang i Teixits 
d’Hostalric, Josep Mateu i Maria Jose Reyes, 
fent una crida a l’audiència sobre la impor-
tància de la donació de sang.
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Curs 2020-2021. AFA de l’Escola Mare de Déu dels Socors

Aquest curs no hem pogut, 
encara, arribar a assolir 
la normalitat. Ens hauria 
agradat poder organitzar 
més actes, però encara no 
ha estat possible. Esperem 
que durant el curs vinent 
puguem augmentar l’acti-
vitat. 

Vam organitzar, com sempre, la venda de llibres i la 
majoria de famílies ens van fer arribar que estaven 
contentes de poder comprar els llibres dels nens per 
internet. Vam comprar 6 Chromebooks.
S’han pogut portar a terme les extraescolars la major 
part del curs, malgrat que en algun període el PROCI-
CAT les va interrompre. 
Per Nadal els nens van poder menjar els torrons que 
normalment repartim l’últim dia d’escola, i també es va 
fer una xocolatada solidària, però amb una versió adap-
tada. 
Per Sant Jordi vam organitzar la venda de roses, aques-
ta vegada únicament per als alumnes i amb encàrrec 
previ. 
La Marxa del Ginebró es va poder fer, però de manera 
individual i seguint uns cartells que vam penjar a di-
versos llocs per on normalment passa la marxa. Tenim 
moltes ganes de tornar-la a organitzar com havíem fet 
sempre! 

Aquesta primavera es va iniciar, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, el projecte “Escolta de Famílies”. 
Al juny, conjuntament amb la Comissió de Festes Jove, 
vam promoure la pintada d’un mural amb el llenguatge 
de signes al pati de l’escola. Mireu les fotos, ha quedat 
molt bonic! 
També al juny, vam col·laborar en l’acte de graduació 
dels alumnes de sisè. Que sigueu molt feliços en la 
nova etapa, nois! 
El setembre vinent es canviarà l’empresa que gestio-
na el menjador, gràcies a la signatura d’un conveni per 
portar-ne la gestió indirecta.

La Ràdio Municipal dona veu a nous protagonistes



L’ALTAVEU

Club Bitlles Hostalric

La Covid-19 ens ha marcat amb el seu cop i les restric-
cions a la nostra vida quotidiana. Les bitlles catalanes 
en general i el nostre equip en concret no n’han que-
dat al marge i n’hem patit les conseqüències. Aquesta 
temporada es va suspendre la lliga Selva–Maresme que 
correspon a  la nostra zona. No va ser fins al mes d’abril 
que no es va autoritzar poder jugar per equips. En aquell 
moment se’ns va obrir la possibilitat de participar en la 
Lliga Catalana i ens hi vam apuntar amb dos equips: Em-
murallats Torres i Emmurallats Castell i, paral·lelament, 
es va disputar la competició individual, en la qual hi vam 
participar amb vuit jugadors. Cal fer especial esment a 
la classificació de la nostra companya Marcela Ramírez 
en les fases finals en la categoria individual femenina.
Però... no en tenim prou. El dia 26 de juny organitzem a 
les nostres instal·lacions de la zona esportiva el Segon 
Torneig de Bitlles de Festa Major per a vilatans i foras-
ters.  Hi ha una participació estimada d’uns 15 equips. 
Com a prova final, es farà la partida d’una modalitat 
pròpia d’Hostalric i que requereix una especial punteria, 
força i coratge. Aquesta és l’original tirada de la “Super 

Bitlla” que afegeix, a la dificultat pròpia de les tirades 
tradicionals, l’augment de la distància de llançament.
No parem quiets i seguim endavant esperant que la 
propera temporada sigui més normalitzada. Per últim 
aprofitem aquest escrit per desitjar bona festa Major a 
tothom. Ens veiem!
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El passat dia 20 de juny es va dur a terme la 3a edició 
de la  Castell Contra Crono (CCC), una cursa amb un 
format diferent i original que no es fa enlloc més del 
país. Una cursa que a la seva tercera edició ha doblat el 
nombre de participants arribant quasi als 160 corredors 
i corredores, xifra més que respectable per una cursa 
d’aquestes característiques.
Una cursa que transcorre pels voltants de la vila, vo-
rejant la riera i amb la sortida i arribada a dalt el pati 
d’armes del castell. Aquest any els últims 300 metres 
eren entrant pel portal de carros, per dins la mina del 
bolet i l’última pujada al pati d’armes. Aquest any, i a 
causa de  la pandèmia, es van seguir  una colla de nor-
mes, com ara l’ús de la mascareta, o mantenir distàn-
cia, per poder garantir la seguretat de la cursa en tot 
moment. Per a qui li agradi l’estadística, dir que un 60% 
dels participants van ser de la província de Barcelona, 
mentre que un 40% de la de Girona; i per poblacions, 
Barcelona capital va ser qui va portar mes corredor@s 
amb un total de 25.
Paral·lelament a la cursa de 12 quilòmetres es fa una 
de 6 km. pels nens/es i joves entre 12 i 17 anys, que amb 
tota la colla de jovent que hi ha al poble i rodalia, ens 
agradaria que hi hagués una més alta participació. Un 

dia gris a l’inici, amb 4 gotes mal contades, va deixar 
pas a una resta de matinal de núvols i clarianes amb 
una temperatura excel·lent per córrer. Els guanya-
dor@s absoluts i també de volta més ràpida van ser 
Eva Montero i Marti Gutierrez, tots dos representants 
del club de trail dels Montseny Maasais.
Els comentaris rebuts de la gent un cop acabada la 
cursa ens esperonen a seguir en el mateix camí que 
hem agafat de cuidar als corredor@s perquè se sentin 
com a casa seva. Agrair a la colla de voluntari@s, que 
de manera altruista col·laboren perquè la cursa es pu-
gui tirar endavant. 

Hostrailric: Castell Contra Crono (CCC)
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XI Torneig Infantil Fuji Mae Hostalric 2021

Shihan Raul Barjuan / Facebook - Dojo la Selva Hostalric / www.clublaselva.es  karate@clublaselva.es

OSU! Primer de tot, desitjar que tots/es estigueu bé. Per 
fi sembla que es comença a veure la llum al final del 
túnel amb aquesta pandèmia.
Diumenge dia 20 de juny vam poder tornar a gaudir del 
nostre XI Torneig Infantil Fuji Mae Vila d’Hostalric des-
prés de l’aturada obligada de l’any passat. Aquesta vega-
da, d’una forma diferent i complint totes les mesures de 
seguretat que calien per la realització del torneig, es van 
donar cita un total de 152 competidors d’edats entre els 
tres i catorze anys, tots membres de l’IKOKU, incloent un 
equip d’Andorra.
El Torneig va ser una festa pels més petits i va servir per 
tornar a trobar la sensació de la competició. També per 
donar una empenta a tots els que estan començant aga-
fant confiança. Des de ja estem treballant per preparar 
la propera edició del XII Torneig, el qual esperem i desit-
gem que es pugui celebrar amb més competidors i que 
ens puguin acompanyar competidors de tot el territori. 
A nivell de resultats es van aconseguir en les diferents 
categories nou primers llocs, quatre segons i onze ter-
cers; grans resultats després d’un any sense poder rea-
litzar ni participar a cap esdeveniment esportiu.
Gràcies a l’Ajuntament, la Regidoria d’Esports, Protecció 
Civil i com sempre a tot@s els membres del club per la 
vostra col·laboració i ajut.

Continuarem aquest mes de juliol preparant la nova 
temporada i al setembre tornarem amb la participació 
al Campionat Nacional, Copa Europea i Campionat d’Eu-
ropa classificatori pel Campionat del Món l’any 2022.

Us anunciàvem en l’edició anterior de la revista que el 
nostre Institut celebra aquest curs el seu 25è aniversa-
ri. En realitat els 25 anys els va fer el curs passat 2019-
20, quan tots estàvem immersos en el confinament a 
causa de la pandèmia de la Covid-19. Un cop començat 
el curs no volíem deixar passar l’oportunitat de cele-
brar aquesta efemèride i una comissió de professors 
del centre vam decidir editar un llibre commemoratiu 
que recollís tots aquests 25 anys. 
El llibre “Institut Vescomtat de Cabrera 1995-2020” ja 
és una realitat. Va ser presentat el passat 19 de juny al 
pati de l’Institut. El podeu trobar a la Biblioteca Modest 

Salse o, ben aviat, en format digital a la pàgina web del 
nostre institut: https://agora.xtec.cat/insvescomtat-
decabrera/. El llibre fa un recull de les vivències, la his-
tòria, els protagonistes, les activitats realitzades, les 
experiències, els projectes, les fotografies, d’aquests 
25 anys d’institut al municipi. 
A la pàgina web també hi trobareu l’enllaç per desca-
rregar-vos un joc anomenat “Vesjoctat”. És un vídeojoc 
elaborat des de zero pels alumnes de 4t de l’optativa 
d’Informàtica i de Visual i Plàstica, Jaume Comas Ca-
naleta, Ferran Cros Ramió, Joan Hernández López, 
Rafa Montero Fuentes i Martí Osuna Saavedra, que es 
van engrescar a col·laborar en fer alguna activitat per 
commemorar també aquest aniversari.  Van pensar a 
fer un joc ambientat en el nostre institut. Hi han passat 
un munt d’hores, també fora de l’horari escolar, però el 
resultat ha estat excel·lent i ens fa moltíssima il·lusió 
que acceptessin la proposta. 

Notícies de l’Institut Vescomtat de Cabrera
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Associació aDeONA

En el marc de la posada en marxa de la Festa dels Grocs 
i els Negres per part de la jove Comissió de Festes, 
que ha estat una de les seves iniciatives més ambicio-
ses fins el moment, l’Associació de Dones d’Hostalric, 
aDeONA, hi ha participat amb la realització d’un taller 
de ratafia, que es dugué a terme el passat 27 de juny. 
Aquest va ser conduït per dos veïns d’Hostalric experts 
en la matèria, la Maria Costa i en Francesc Vila, que ens 
van assessorar de forma molt amena i entretinguda en 
els diferents passos a seguir per a l’elaboració d’aquest 
saborós beuratge. 
El grup, format per una vintena de participants i algu-
nes membres de l’associació, vam sortir pels camins 
de la vila a recol·lectar algunes de les herbes aromàti-
ques i espècies vegetals que tenim en el nostre entorn. 
De tornada, vam classificar-les i vam procedir a fer les 
mescles pertinents per obtenir un licor el més equili-
brat possible, tot afegint-hi també algunes espècies i 
herbes clau que no vam poder recollir aquell matí, com 
ara les imprescindibles nous verdes o la canyella. Ara 
només ens queda esperar que transcorrin els dies de 
maceració per a poder-la tastar!
Amb aquesta activitat aDeONA enceta una nova etapa 
en la seva trajectòria després d’una situació de pandè-
mia que, malauradament, ens ha obligat a aturar els 
projectes planificats. No obstant això, aquesta pausa 
també ha servit a l’associació per replantejar-se ob-
jectius i encarar els propers anys amb una renovada 
visió i entusiasme, quelcom que s’ha fet palès amb la 

formació d’una nova junta. Així doncs, aquest taller no 
ha estat sinó una de les diverses activitats que s’aniran 
anunciant a mesura que la situació epidemiològica ens 
ho permeti.
Aprofitant l’ocasió, volem agrair a la gent d’Hostalric la 
bona acollida que va tenir el taller, a la Maria i en Fran-
cesc la seva entrega i paciència i, a la Comissió de Fes-
tes el fet de fer possible aquestes activitats que ens 
uneixen com a vilatans/es.

A tots/es amics/gues:

Tenim en marxa l’ASSOCIACIÓ SALTAIRES D’HOS-
TALRIC. La seva finalitat és vetllar per la sardana, en 
aquests moments difícils per la cultura i la llengua 
catalana. Hostalric ha de ser present en el món sar-
danístic.
La donem a conèixer amb cursos de ball i comptatge i 
amb audicions, ja siguin amb cobles o amb equips de 
so. Ja som una colla de socis i us animem a fer-vos-en. 
Entre tots/es, podrem complir les finalitats previstes. 
La meva salutació a tots/tes, de part de la Junta de Sal-
taires.
                                                                                                                    

 Mireia Vives Camús
                                                                                   Presidenta

Associació Saltaires d’Hostalric

L’ALTAVEU



EL FARISTOL

I què penseu vosaltres del porta a porta? Us podem 
dir que aquesta ha estat la pregunta que més ens heu 
fet en aquests últims mesos. I com no, hem vist ne-
cessari dedicar l’espai de la revista per fer arribar a 
tothom el nostre pensament sobre el tema.
Fins ara hem anat escoltant les propostes de l’equip 
de govern sobre aquest tema, sempre amb certa pru-
dència. Des del primer moment hem entès que era 
necessari un canvi en la gestió de les escombraries, 
però des del nostre punt de vista quedaven molts te-
mes per treballar abans d’implantar-ho. I el temps 
ens està demostrant que no anàvem mal encaminats. 
Les qüestions que ens plantejàvem i que a dia d’avui 
estan desembocant en conflictes i malestar en el 
veïnat són les següents:
• Pensa l’equip de govern que és suficient el calen-

dari de recollida establert?
• Estem donant resposta a les necessitats dels es-

tabliments? I a les famílies?
• És suficient l’horari de la deixalleria? I l’ús que en 

podem fer d’aquesta?
• Es buscaran alternatives per acabar amb el soroll 

a l’hora de recollir la selectiva a altes hores de la 
matinada?

• I el més important, si resulta que els ciutadans 
fem un sacrifici reorganitzant el nostre sistema 
de gestió d’escombraries i gestionant les frac-
cions a casa, quina és la previsió de l’equip de go-
vern per tal que deixi de pujar el rebut de les es-
combraries i es vegi retornat l’esforç al ciutadà?

Com podeu veure, moltes de les vostres inquietuds 
eren i són també compartides per nosaltres i espe-
rem en un futur no molt llunyà trobar l’equitat entre 
lluitar pel medi ambient i per les necessitats de la 
nostra gent. Com hem dit en més d’una ocasió, tot és 
possible, només requereix de molta feina i una òpti-
ma gestió!

Veïns i veïnes! Ja han passat dos anys del govern de canvi a 
l’Ajuntament d’Hostalric. Dos anys en què hem hagut de fer 
front a un temporal com feia dècades que no es veia i una 
pandèmia mundial. Tot i això ens hem esforçat al màxim per 
seguir al vostre costat i alhora anar treballant en el compli-
ment del nostre programa electoral.
Mirem enrere i veiem tota la feina que hem fet i ens en sentim 
orgullosos. Han sigut dos anys difícils, amb alguns errors, però 
també amb molts encerts. Vam aprovar un Pla de Mandat amb 
110 actuacions, fruit del nostre programa electoral. D’aquests 110 
compromisos ja n’hem executat 58 (més del 52%). Tenim 16 ac-
tuacions preparades per executar, 12 en estudi i 24 que encara 
no hem iniciat. Ens queden dos anys per acabar-hi de treballar!
Queda molta feina per fer, però també hem pogut tirar enda-
vant grans projectes de mandat. Tenim un nou equipament 
com és la deixalleria municipal. Enguany acabarem amb la 
renovació de tot l’enllumenat exterior per un de més sosteni-
ble amb el medi ambient. Hem impulsat polítiques d’igualtat 
per primera vegada en aquest ajuntament. Estem molt con-
tents d’haver pogut donar veu a la nostra infància a través del 
Consell d’Infància del municipi. També hem treballat de va-
lent amb el cos de Policia Local per professionalitzar-lo. La 
feina que s’ha fet des de l’àrea de Benestar Social amb les 
taules comunitàries ha tingut molt d’èxit i estan servint per 
treballar l’acció social des d’una vessant interdepartamental. 
S’han impulsat moltes actuacions en matèria de transparèn-
cia, bon govern i Oficina d’Atenció a la Ciutadania per fer una 
administració molt més propera a la gent. S’han fet noves in-
versions a la ZEM i el Consell Municipal d’Esports serà una 
realitat quan tornem de vacances.
Des de l’àrea de Turisme i Patrimoni s’ha treballat en noves 
actuacions de promoció turística, d’adequació d’itineraris i 
de millora de l’oferta patrimonial. També en matèria cultural, 
malgrat la pandèmia, s’ha treballat en la promoció de l’asso-
ciacionisme i foment de les tradicions d’Hostalric. Amb una 
vila més participativa que mai! I sense oblidar la via pública, 
on s’ha apostat per un increment de la neteja viària, un nou 
model de recollida de residus més net, sostenible i eficient. 
També s’han fet moltíssimes inversions per tal de poder repa-
rar els desperfectes del temporal Glòria.
Seguim treballant al vostre costat i a disposició pel que ne-
cessiteu! Ens podeu seguir i contactar a través de les nostres 
xarxes socials, al correu electrònic hola@sumemperhostal-
ric.cat, o bé us podeu afegir al canal de WhatsApp de Sumem 
(659 832 248). Bon estiu!

Compartint 
inquietuds

Dos anys treballant 
pel poble que volem
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