La Revista HOSTALRIC
Imprès en
paper reciclat

53 OCTUBRE 2021 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Hostalric gaudeix d’una 31a Fira de
Sant Miquel exitosa i celebrada

ACTUALITAT MUNICIPAL

Continuen els
arranjaments per
a resoldre els
desperfectes del
temporal Glòria

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L’adequació d’un
local per a joves, la
proposta més votada
dels Pressupostos
Participatius

04

07

HOSTALRIC SOSTENIBLE

Porta a Porta
Hostalric: un servei
en millora contínua

Pàg. 08

#OHHOSTALRIC

Hostalric tanca la
temporada d’estiu amb
unes xifres turístiques
molt similars a les
prepandèmia

14

15

SUMARI

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Hostalric

972 86 40 11

Oﬁcina de Turisme

972 87 41 65

Punt d’Informació
Juvenil

IES Vescomtat de
Cabrera (Hostalric)

972 86 49 87

972 87 40 40

Centre d’Atenció
Primària (CAP)

972 86 43 95

Casal de la Gent Gran

972 86 49 27

Farmàcia Tusell

972 86 41 55

Rectoria (Breda)

972 87 01 88

Policia Municipal

689 86 46 00

Biblioteca Modest Salse
i Camarasa

972 87 40 40

Servei de recollida de
residus porta a porta

872 01 20 18

Llar d’infants

972 86 44 35

Mossos d’Esquadra Urgències

088

CEIP Mare de Déu
dels Socors

972 86 44 69

Emergències (mèdiques, 112
bombers)

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

EDITORIAL 3
ACTUALITAT MUNICIPAL 4-6

Deixalleria municipal: horari d’atenció al públic els dimarts, de 10 a 14 h;
els dijous, de 15 a 19 h; i els dissabtes, de 10 a 14 h
Tanatori d’Hostalric: horari de vetlles: de 09 h a 13 h i de 16 h a 20 h
(608 10 56 03 - David Juanhuix)

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 7
FIRA DE SANT MIQUEL 2021 8-11
HOSTALRIC DINÀMIC 12-13
HOSTALRIC SOSTENIBLE 14
#OHHOSTALRIC 15
ENTRE LLIBRES 16
JOVENTUT 17
AL SERVEI DE LA VILA 18
L’ALTAVEU 19-22
EL FARISTOL 23
CONTRAPORTADA 24

2

53 OCTUBRE 2021

SABIES QUE...
L’Ajuntament estrena
nou web municipal

?

Des d’aquest mes d’octubre l’Ajuntament disposa d’un nou
web institucional amb una estètica totalment renovada, neta,
clara i entenedora; i amb un disseny centrat en l’usuari.
El nou portal és plenament adaptatiu a tot tipus de dispositius
mòbils i integra les diferents xarxes socials i canals d’informació municipals, seguint els principis d’immediatesa i funcionalitat. La voluntat és que el web esdevingui el principal
instrument de comunicació interna i externa de l’Ajuntament.
El web www.hostalric.cat està en fase de proves durant les
primeres setmanes, període durant el qual s’actualitzaran
totes les dades i informacions del portal. En aquest sentit,
l’Ajuntament convida a la població a navegar i conèixer el nou
espai web del consistori!

Nil Papiol Champagne
Alcalde d’Hostalric

Benvolgudes veïnes i veïns.
Ens tornem a retrobar a través d’aquestes ratlles
d’una nova edició de la revista d’informació municipal. Content de poder-hi escriure novament. La
situació sanitària ha millorat gràcies a la feina i
els esforços col·lectius i individuals de molta gent.
Això ens ha permès poder tornar a celebrar una nova
edició de la Fira de Sant Miquel. Encara amb restriccions, però estem començant a veure la llum al ﬁnal del túnel. Hem pogut gaudir d’uns dies de festa
i cultura populars com feia temps que no teníem a
Hostalric. Alguns de vosaltres ens heu fet arribar el
fet que hi havia poques parades, ho hem volgut fer
així perquè encara no volíem atraure massa visitants
i provocar aglomeracions que en època Covid-19 no
eren massa recomanables. A la propera edició, esperem poder veure la Fira de Sant Miquel tal com la
recordem.

Seguim consolidant el servei de recollida selectiva
porta a porta. Gràcies a l’esforç de tots els veïns i
veïnes per fer-ho bé estem assolint unes molt bones xifres de reciclatge. Per complementar el servei
hem posat en funcionament un nou servei de recollida de grans voluminosos a domicili. Serà només
per aquells usuaris que no poden desplaçar-se a la
deixalleria municipal.
Hem tancat una nova temporada turística, encara
marcada per la pandèmia, però que ens ha permès
rebre a 7.000 turistes al nostre castell i a la vila. Un
èxit que ens recorda que l’aposta turística per Hostalric té molt de futur i recorregut.
Ja hem iniciat la totalitat d’obres pendents per fer
front als desperfectes del temporal Glòria. I gràcies
a les ajudes rebudes pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya haurem acabat
l’any amb els carrers Turó de l’Home, Bonaventura
Codina (baixada de Can Safanga), camí dels Ollers i el
talús de la Domus-Can Llensa arreglats.
Fa pocs dies vam poder tornar a celebrar l’Homenatge a la Vellesa. Encara no amb el format tradicional,
però si que ens vam poder trobar i gaudir d’un fantàstic concert. Hem estat molt contents de retrobar-vos-hi.
Us recordo que segueixo a la vostra disposició així
com el meu equip de govern per ajudar-vos en allò
que puguem. No dubteu en contactar-nos. Mentrestant, cuideu-vos molt i sigueu feliços!
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Diferència d’ús d’aquests dos canals
de comunicació municipals
App

WhatsApp Municipal

Hostalric és smart

660 864 011

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.

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.

Ajuntament d’Hostalric
C/Raval, 45
CP 17450 - La Selva
Telèfon: 972 864 011
Fax: 972 865 276
E-mail:
hostalric@hostalric.cat
www.hostalric.cat
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Tret de sortida als treballs
d’arranjament al carrer
Bonaventura Codina

Durant les pròximes setmanes
l’Ajuntament actuarà al carrer Bonaventura Codina per a arranjar
els desperfectes que el temporal
Glòria va generar en aquesta via
durant el passat mes de gener del
2020. L’actuació està sent executada per Salvador Serra SA, empresa adjudicatària del contracte

L’Ajuntament
presenta
l’actualització del
PAM 2019-2023

El consistori va presentar el passat mes
de juliol l’actualització del Pla d’Actuació Municipal (PAM), el document que
planiﬁca l’activitat de l’equip de govern
d’Hostalric per al mandat 2019-2023.
En el PAM s’hi deﬁneixen les polítiques
d’actuació del govern municipal, amb
l’objectiu d’assolir una millora del benestar i la qualitat de vida dels hostalriquencs i hostalriquenques; i situar el
poble en un escenari de desenvolupament i creixement econòmic, social i
cultural per als propers anys. El document -que es pot consultar al web de
l’Ajuntament- conté 18 eixos d’actuació,
dels quals se’n deriven un total de 109
accions a realitzar amb el seu estat
d’execució actualitzat.
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d’obres.
El projecte té un cost de 217.558€
(IVA inclòs) i ha estat possible gràcies al coﬁnançament del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. En aquest
sentit, cal recordar que el pressupost municipal del consistori per
aquest 2021 inclou una partida de

589.284€ que s’han destinat 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 Turó de l’Home.
Els treballs al carrer Bonaventura
Codina consisteixen en l’habilitació d’un mur de contenció al llarg
de tota la via, en la renovació completa del paviment asfàltic, i en la
construcció d’una nova vorera i barana per a millorar la seguretat.

ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament i la
Fundació «la Caixa»
signen un conveni
per a subvencionar
l’adquisició de
material escolar
L’Ajuntament d’Hostalric i la Fundació
«la Caixa» han formalitzat un conveni
de col·laboració per tal de subvencionar l’adquisició de llibres de text, material escolar i llicències digitals per
part del consistori.
Així, a través d’aquest ajut -valorat en
2.400€- l’Ajuntament podrà endegar
les següents accions:
• Adquisició de material escolar
dels/les alumnes empadronats/
des al municipi d’Hostalric que
cursin estudis d’educació infantil
(segon cicle) a l’escola Mare de
Déu dels Socors.

• Adquisició de llibres de text dels/
les alumnes empadronats/des
al municipi d’Hostalric que cursin d’educació primària a l’escola
Mare de Déu dels Socors.

• Adquisició de llibres de text i llicències digitals dels/les alumnes empadronats/des al municipi
d’Hostalric que cursin educació
secundària obligatòria a l’Institut
Vescomtat de Cabrera.

S’organitza a Hostalric un curs de formació en primera
acollida
La Regidoria d’Afers Socials i Ciutadania de l’Ajuntament i la
Fundació Gentis han impulsat conjuntament a Hostalric un
curs de formació en primera acollida.
Aquest taller permet donar eines als usuaris per facilitar la
seva incorporació a la societat catalana i el coneixement

de les eines digitals. Així, el certiﬁcat que s’obté reconeix la
formació i experiència de les persones nouvingudes. Realitzar els tres mòduls que dura el curs, a més, els permetrà
aconseguir el certiﬁcat d’acollida, que els pot servir en els
processos d’estrangeria i d’arrelament social.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Les noves excavacions arqueològiques destapen 17 sitges de
l’època ibèrica
La segona campanya d’excavacions arqueològiques a l’entorn del Castell d’Hostalric impulsades per l’Ajuntament va ﬁnalitzar el mes de
juliol. I ho va fer amb unes troballes molt destacades i rellevants: 17 noves sitges i una gran
quantitat de ceràmiques, restes d’animals i
peces de teler de l’època iberoromana.
Tot aquest nou jaciment i materials es van
trobar a l’entorn de les quatre sitges ibèriques
que es van descobrir ara fa tot just un any a
la zona del Castell després d’una geolocalització. Enguany, s’han reprès els treballs arqueològics en el mateix espai i l’actuació va
ﬁnalitzar amb la troballa de noves sitges i
restes de l’època ibèrica. Tot aquest material
descobert ara serà netejat i catalogat i l’objectiu és poder iniciar l’any vinent una nova
campanya.

Comencen les obres de millora al pàrquing de Can Llensa
L’Ajuntament ha iniciat els treballs
de reposició i millora del talús sudest del pàrquing de Can Llensa. El
talús, que es trobava erosionat degut a fortes pluges, havia provocat
una esllavissada del terreny amb la
conseqüent problemàtica de la caiguda del mur de tancament, deixant
el sòl de l’àrea inestable.
Amb aquest projecte, la Regidoria
d’Espai Públic pretén estabilitzar la
zona de coronació del mur. Al mateix temps, també es construiran
els drenatges per tal de donar sortida a l’aigua de la pluja, i s’incorporaran sobreeixidors de residuals per
a l’ediﬁci de Can Llensa. L’actuació
és una iniciativa duta a terme per
l’Ajuntament d’Hostalric i la Generalitat de Catalunya.
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Adequació d’un local per
a joves, la proposta més
votada dels Pressupostos
Participatius 2021
d’Hostalric
El passat 17 de setembre va tenir lloc la darrera fase dels
Pressupostos Participatius 2021 d’Hostalric: la jornada
d’escrutini. El recompte dels vots va servir per conèixer
quin projecte s’inclourà dins la partida pressupostària
destinada a inversions.
Així, després de tancar-se el període de votacions el 15 de
setembre, la proposta “Adequació d’un local per a joves
a la planta inferior de l’ediﬁci de la Domus amb jocs com
futbolins, billars, un escenari, etc...’ va ser la que va rebre
més suport popular, amb un total de 151 vots.
La proposta guanyadora és la que es desenvoluparà amb
la partida del pressupost municipal que s’havia reservat
inicialment pels resultats d’aquest procés participatiu i
que ascendia a 56.000€.

Es consolida la participació en
aquesta nova edició: 11,21%
De l’1 al 15 de setembre, les persones empadronades a Hostalric
majors de 16 anys podien votar entre les 10 propostes ﬁnalistes; i un
total de 409 persones –un 11,21%
dels veïns i veïnes amb dret a votvan fer el seu punt de vista a través
de l’App “Hostalric al mòbil” o dipositant la butlleta a l’urna habilitada
a l’OAC.
Anna Noguera, regidora de Participació Ciutadana, valora molt positivament la implicació dels veïns i
veïnes en tot el procés participatiu
i constata que “la població ha demostrat al llarg de tot el procés
participatiu moltes ganes de dir la
seva i fer aportacions per millorar
la vila. Estem molt contents de
com s’ha desenvolupat aquesta
nova edició i emplacem als veïns
i veïnes a seguir implicant-se en
els processos participatius que
endeguem des de l’Ajuntament”.

L’Ajuntament dona compliment als resultats de l’edició del 2020
En paral·lel, el consistori ja ha iniciat els treballs de condicionament de la plaça
de davant l’Escola Mare de Déu dels Socors, projecte guanyador dels pressupostos participatius 2020. El temps estimat de les obres és de dos mesos i com a
conseqüència dels treballs a l’àrea s’insta a estacionar a zones alternatives com
Turó de l’Home, Santiago Rossinyol o Via Romana.
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FIRA DE SANT MIQUEL

Hostalric gaudeix d’una 31a Fira de Sant Miquel exitosa
i celebrada
Durant quatre dies, des del 24 al 27 de setembre, el municipi va viure una festivitat plena
de cultura popular. La 31a Fira de Sant Miquel,
malgrat el context de pandèmia, es va poder
celebrar amb normalitat i èxit d’assistència!
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HOSTALRIC DINÀMIC

Ajuntament
d’Hostalric
CLUB BÀSQUET HOSTALRIC

Hostalric celebra
la Festa de la Gent
Gran

Regidoria
d’esports
i activitat
física
ATLÈTIC CLUB HOSTALRIC

652 201 381

689 451 994

cbhostalric@gmail.com

athostalric@gmail.com

CLUB BITLLES EMMURALLATS

FUTBOL SALA HOSTALRIQUENC
688 923 322

cbemmurallats@gmail.com

CLUB ESCACS HOSTALRIC

fshostalriquenc@hotmail.com

KARATE DOJO LA SELVA HOSTALRIC

645 074 941

629 685 170

cehostalric@gmail.com

karate@clublaselva.es

ESPAI FORMES

EL LOCAL, CENTRE FITNESS

626 972 213

699 976 407

espaiformes@gmail.com

HOORFDOFHQWUHȴWQHVV#JPDLOFRP

CLUB PÀDEL HOSTALRIC

CLUB PETANCA PENYA BENAVINGUTS

637 755 032

627 666 388

cpadelh@gmail.com

juannole@hotmail.es

ESCOLA DE DANSA STUDIO D’ARTS

El 17 d’octubre el Pavelló Poliesportiu va acollir la celebració de la Festa
d’Homenatge a la Gent Gran. Durant
l’esdeveniment es van sortejar dos vals
de 100€ per a consumir en restaurants
locals. Els agraciats van ser Roser Pagès Fortet i Antonio Morenilla Degea.
També es va celebrar una actuació
musical i es va fer entrega d’un obsequi de productes locals a tots els assistents i un ram de ﬂors al veí i a la
veïna d’Hostalric de més edat presents
a la trobada: Concepció Viarnés Masó i
Francisco Sitjà Espuña.

CLUB CICLISTA HOSTALRIC

642 618 068

605 968 488

studiodarts.info@gmail.com

montsant27@gmail.com

AIKIDO DOJO UMITEN

HOSTRAILRIC
674 100 585

972 874 879

cursahostrailric@gmail.com

auroraliesa@gmail.com

CLUB PATÍ HOSTALRIC

MOU-T
665 158 324

666906130

e.tarridas@hotmail.com

clubpatihostalric@gmail.com

MEMÒRIA HISTÒRICA

Retrat d’infància de Manuel Martí i
Massaguer, de l’any 1898
Nascut a Massanes el 1894, era ﬁll de Salvador Martí i Torrent, mestre i secretari de
Massanes, natural de Ger (La Cerdanya) i
de Dolors Massaguer i Formiga, mestra de
Massanes, ﬁlla de can Polic.
Manuel Martí es casà el 1920 amb Joaquima Mongé i Ferrer, també de Massanes, i
tingueren dos ﬁlls: en Salvador (Hostalric 1921) i en Lluís (Hostalric 1923). Un any
abans va fer-se càrrec de la botiga de ro-
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bes de can Tuixent, dels Arnau.
En Manuel de can Tuixent va morir l’any
1962 i la seva muller sis anys després.
Al darrere de la fotograﬁa, feta a la Galeria
d’Antonio Plana de Barcelona, hi diu: «27
septiembre 1898. Metros 0,99. Peso kilos 16
y 1/2, edad años 4 y 1/2».

Instagram: @gentdhostalric

HOSTALRIC DINÀMIC

La Diada Nacional de Catalunya se celebra a Hostalric
L’11 de setembre Hostalric va celebrar
al claustre de l’Ajuntament l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. I ho va fer amb la tradicional
ofrena ﬂoral, la lectura d’un manifest,
el cant de l’himne nacional de Catalunya i l’actuació musical de Quartsdeduo.

Fotograﬁa de Jordi Aparicio

Es commemora el
quart aniversari de
l’1 d’Octubre

Halloween arriba a Hostalric
de la mà de la Comissió de
Festes

L’1 d’octubre l’entitat Crida Hostalric va organitzar amb la col·laboració de l’Ajuntament un
acte de commemoració del quart aniversari de
l’1 d’Octubre, a la plaça 1 d’Octubre del municipi.
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HOSTALRIC SOSTENIBLE

Servei porta a porta,
en millora contínua
En el primer article a La
revista, posterior a la posada en marxa del servei
de recollida porta a porta, vam descriure la posada en funcionament del
nou servei com “un gran
èxit en constant maduració”: una maduració que
no hem de perdre de vista per mantenir-lo en el
nivell de qualitat que tots
volem i que ens pertoca
assolir i protegir.

•

En aquest sentit, durant
aquests mesos d’estiu s’han
dut a terme diverses accions
informatives i correctives:
•

•

•

•

14

Visita
setmanal
de
l’agent ambiental a les
persones nouvingudes
empadronades a l’Ajuntament, i contacte continuat amb persones grans
o amb diﬁcultats d’aprenentatge.
Reunions participatives
amb blocs de pisos que
arrosseguen certa problemàtica a l’hora de dipositar els residus a la
via pública i proposta de
millores per facilitar l’ordre, que s’implantaran en
breu.
Modiﬁcació d’algun recorregut nocturn per minimitzar la molèstia de
la càrrega mecànica dels
contenidors més grans.
Lliurament de 255 avisos als habitatges que
encara no havien recollit el cubell o empraven
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•

amb excessiva freqüència l’àrea d’emergència;
hi han respost 68 usuaris al·legant la seva problemàtica concreta o
sol·licitant els cubells per
adherir-se al servei.
Intensiﬁcació de la vigilància del mal ús de l’àrea
d’emergència, cosa que,
ﬁns ara ha derivat en 4
expedients sancionadors
oberts per la Policia local,
per l’abandonament de
trastos o altres mals usos
evidents, 5 advertiments
i 3 expedients sancionadors oberts pel servei
d’inspecció del Consell
Comarcal, que també investiga el contingut incorrecte dels contenidors
de l’àrea d’emergència, i
l’abandonament de bosses de residus domèstics
a les papereres i a la via
pública.
Identiﬁcació dels propietaris dels cubells dipositats permanentment
a la via pública o de les
estructures posacubells.

I durant aquest mes d’octubre es duen a terme noves
accions de reforç:
• Instal·lació de més sistemes d’ordenació dels residus.
• Parades informatives de
l’agent ambiental en els
llocs de major concentració d’habitatges, durant
les dues hores previstes
per treure els residus al
carrer, per recordar-nos
l’essencial
importància

de la responsabilitat individual de cadascú a l’hora de mantenir la bona
imatge de la via pública
o, ﬁns i tot, del propi portal.
Aquesta llista d’accions que
us traslladem, promogudes des de l’Ajuntament, el
Consell Comarcal i el mateix servei de recollida, estan destinades a mantenir el
llistó ben elevat pel que fa
al nostre servei de recollida
porta a porta. I això és possible gràcies al fet que els
usos deﬁcients són realment
escassos, “comptats amb
els dits d’una mà”. I això és
possible gràcies al fet que
els usos deﬁcients són realment escassos i els podem
solucionar amb la voluntat
de tots.

#OHHOSTALRIC

Hostalric tanca la temporada d’estiu 2021 amb un gran èxit i
unes xifres turístiques molt similars a les prepandèmia

L’Ajuntament d’Hostalric fa un balanç
molt positiu i satisfactori de la temporada turística d’estiu d’aquest 2021.
Durant els mesos de juny i setembre
es van realitzar prop de 7.000 visites
turístiques al municipi; entre elles,
entrades al Castell d’Hostalric, visites
guiades de cap de setmana i visites
amb clau. Unes xifres a les que cal
sumar les de totes aquelles persones
que s’han acostat ﬁns a la vila per a
realitzar recorreguts de forma lliure.
Així, malgrat els condicionants de la
pandèmia la xifra de turistes durant
l’estiu s’ha situat a nivells prepandèmia. A més, la recaptació ha augmentat en els mesos estivals en un 12%
en relació a l’any 2019; com també ho
ha fet la venda d’entrades al Castell i
les visites amb clau.
Marta Roura, regidora de Turisme, assegura que “no podem estar més satisfets amb aquestes dades. L’aposta
que s’ha fet des de l’àrea i des del
conjunt de l’Ajuntament per a promocionar turísticament el municipi en
temps de pandèmia ha tingut un resultat molt positiu. Durant tot l’estiu
hi ha hagut una aﬂuència constant de
visitants i un compliment estricte de
totes les mesures de seguretat per a
garantir la salut i evitar la propagació
de la Covid-19”.

Marta Roura, a més, afegeix que «en
l’acumulat de l’any, les visites al
Castell i les visites amb clau han
augmentat molt respecte el 2020, en
concret un 60% més d’entrades al
Castell i un 71% més en visites amb
clau. En aquest sentit, comencen a
arribar reserves de grups organitzats
i les perspectives pel 2022 són molt
bones».
Mentrestant, del balanç de la temporada d’estiu 2021 a Hostalric també
cal destacar els resultats de les enquestes de satisfacció, que indiquen
una gran valoració tant del tracte
com del guiatge de l’equip de guies.

Així mateix, el producte turístic “Visita en clau” és vist com una excel·lent
proposta pel públic familiar i pel sènior, que valoren amb un 10 l’experiència de sentir-se protagonistes de
la vila. Pel que fa a les visites guiades
sota la llum de la lluna, una de les
propostes més atractives d’aquest
estiu, aquestes van tenir una ocupació del 100%. I ﬁnalment, també
va tenir bona acceptació el nou producte “Visita guiada al Vescomtat de
Cabrera”, que continua aquest mes
d’octubre.
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ENTRE LLIBRES

La Bibliocursa 2021 ja té guanyadors!
La Bibliocursa 2021 s’ha centrat enguany en un viatge
literari per Europa. Els més
petits han descobert vuit autors de països diferents i els
més grans sis personatges de
llibres. La Bibliocursa Jove ha
estat dedicada a la descoberta de joves il·lustradores.

Biblioestiu per als infants

Tornem a
gaudir amb la
Bibliopiscina

Els infants del Casal Sol Solet van realitzar un joc de pistes literari per tot el municipi descobrint racons arquitectònics.

Aquest any vam tornar a gaudir de a Bibliopiscina amb la Mariona i la Blanca
de la Brigada Jove. Vam començar-la
amb un torneig d’UNO molt disputat i
també vam dur a terme un taller de manualitats de joc encistellador aquàtic a
càrrec de KRRTeR d’Art.

Apunta’t a les activitats
de la Biblioteca!
Per a totes les activitats és obligatòria la inscripció prèvia.

Divendres, 5 de novembre (17.30 h),
al claustre de l’Ajuntament
Hora del Conte “La revolució dels sabors”, amb H
6Clown.
Recomanat a partir de tres anys.
Dissabte, 13 de novembre (de 10 a 14 h),
a la plaça Can Llensa
Fira del llibre i el còmic infantil i juvenil.
Dilluns, 22 de novembre, a la Domus-Can Llensa.
Club de lectura adult “Una cambra pròpia”, de Virgínia Woolf.
Divendres, 26 de novembre (17.30 h),
al claustre de l’Ajuntament.
Hora del Conte “Contes de ratolins”, amb Joan Boer.
Recomanat a partir de tres anys.
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Dilluns, 13 de desembre (18.30 h),
a la Domus-Can Llensa.
Club de lectura adult “Quiéreme siempre”, de Nuria Gago.
Dimarts, 14 de desembre (17 h), a la Domus-Can Llensa
Club de lectura Tritons blaus “En Gripau i en Gripere són
amics”, d’Arnold Lobel.
Dimarts, 14 de desembre (18.30 h), a la Domus-Can Llensa
Club de lectura Tritons Vermells “El llop de sorra”, d’Asa Lind.
Divendres, 17 de desembre (17.30 h), a la Domus-Can Llensa
Taller de manualitats de Nadal.
Recomanat a partir de quatre anys.
Divendres, 17 de desembre (19 h), a la Domus-Can Llensa
Presentació del llibre “101 anècdotes del Montseny”,
d’Andreu Pujol.
Dimarts, 21 de desembre (17.30 h), a la Domus-Can Llensa
Club de lectura Tritonets.

JOVENTUT

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil

Durant el mes de setembre l’alumnat
de 1r i 2n d’ESO va assistir a una
classe de batucada. Van ser un total
de vuit sessions en coordinació amb
la professora de música Gemma
Valls. Tot l’alumnat va poder disposar
d’un instrument i seguir al ritme que
anava marcant en Jordi, professor de
batucada. El grup està obert a tothom
que estigui estudiant a l’IES i els
assajos són els dilluns de 17 a 18 h.

Ha arrencat «Igualant d’oportunitats»,
el projecte socioeducatiu que pretén
millorar les competències lingüístiques i digitals d’un grup d’alumnes.
Aquest projecte es duu a terme amb
la col·laboració de l’escola Mare de
Déu dels Socors.

A principis del mes de setembre es va realitzar el Ple del segon
Consell Infància on es van donar a conèixer totes les propostes
recollides durant el curs. Després, es va realitzar la votació
de les propostes que ﬁnalment es duran a terme; entre elles,
aparcament per a bicicletes a l’escola, institut i biblioteca; Fira
del còmic juvenil; Festa juvenil/música; Activitat Jove per Nadal...
També s’ha iniciat el treball amb l’alumnat de 5è per formar part
del tercer Consell d’Infància.

El passat dissabte 9 d’octubre es va donar el tret de sortida a
l’Esplai L’Estol de Llop amb 20 participants. Dos dissabtes al
mes es trobaran a La Domus-Can Llensa i des d’aquest d’aquí
cada tarda faran una activitat diferent relacionada amb el lleure
educatiu: excursions, jocs, cançons...

En l’àmbit de la igualtat s’ha dut
a terme una formació en Protocol
de seguretat contra les violències
sexuals en entorns d’oci, amb una
part de sensibilització per a personal
de l’Ajuntament i una segona part
especíﬁca per membres de la Policia
Local. També s’ha dut a terme una formació en Disseny de Plans estratègics per a fomentar l’equitat i prevenir
les violències masclistes.

En el cas de l’Escola de Música,
aquest curs es realitzen totes les formacions a l’Escola Mare de Déu dels
Socors. S’ha començat amb 27 alumnes que cursen des de sensibilització
musical (alumnat de 4 i 5 anys); grau
elemental 1, 2 i 3 (llenguatge musical,
cant coral i instrument en solitari) i
l’alumnat que cursa instrument en
modalitat lliure.
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AL SERVEI DE LA VILA
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L’ALTAVEU

La Ràdio Municipal dona veu a nous protagonistes
1/ El president de l’Associació de Veïns Vilatans de Breda, Antoni Montes, fent un repàs de les activitats durant
la pandèmia i post pandèmia de la seva associació. Alhora que recuperar la il·lusió per a poder començar a
preparar diferents activitats, una d’elles el 18è Concurs
de Pintura Ràpida a Breda el diumenge 12 de setembre.
2/ Xerrada amb Montse Bonich, “Com viu una dona de
Gavá a Hostalric”.
3/ Mireia Vives Camús, presidenta de Saltaires: “Hola a
tothom. El passat 6 d’agost en Salvador ens va convidar
una vegada més a Ràdio Dos 84 per donar a conèixer
Saltaires i les nostres activitats i inquietuds. Hi vàrem
ser en Joan Mª Serras, la Montse Bonich, en Josep Casellas i jo mateixa. En Salvador va conduir la tertúlia de tal
forma que es va fer molt agradable i participativa. Prova
d’això, que una hora se’ns va fer molt curta. Vàrem parlar
dels inicis amb els cursos al Casal d’Avis, amb en Francesc Vila i en Pere Ribas i com, aproﬁtant la impossible
activitat degut a la pandèmia, constituírem l’Associació.
Parlàrem dels membres de la Junta i de les diferents
responsabilitats de cadascun. A la conversa explicàrem
d’on va sortir el nom de Saltaires i les ﬁnalitats de l’associació, que ara ja anem per la cinquantena de socis/
es i també quines són les quotes i les facilitats per fer
els pagaments. Comentàrem les ballades a la fresca
dels divendres d’agost, els cursos programats a partir
de setembre al Serafí Pitarra, de les ballades de la Fira
Sant Miquel i de la Festa de la Germandat amb cobla i
de l’Aniversari de Saltaires, el 26 de juny, amb una festa de la Sardana. A l’entrevista també vam exposar els
projectes i la feina pendent com és crear una pàgina de
Fecebook o un grup de WhatsApp de socis/es, així com
la celebració d’una Assemblea General a ﬁnals d’any.
Sempre agraint les facilitats de l’Ajuntament, de la pròpia Ràdio DOS 84 i de la Confederació Sardanística de
Catalunya. I fent una vegada més una crida a ser quants
més socis/es millor, per poder arribar a fer l’aplec i moltes ballades per tal d’afavorir les nostres tradicions, la
llengua i la cultura”.
4/ El dimecres 15 de setembre van passar per Ràdio
DOS 84 l’Anita i l’Steven Forster, que varen ser entrevistats per en Salvador. Durant l’hora que va durar l’emissió van parlar de l’Associació Gualbart, organitzadors
del primer Festival d’Art Contemporani VIUART. El festival es va celebrar el 24, 25 i 26 de setembre a Gualba i
tocaren totes les seves disciplines artístiques: pintura,
fotograﬁa, ceràmica, performanece, dansa, escultura,
audiovisuals, literatura, poesia, teatre, música, circuit
bending, microteatres, locució, clown i xanquers. Totes
les activitats van ser realitzades a tres ambients: la sala
gorg negre amb el passeig Montseny decorat, la plaça
Major del poble i el lloc estrella, la riera de Gualba. Tothom qui va assistir va quedar meravellat. I aquest fou
el resultat ﬁnal.
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L’Institut Vescomtat de Cabrera i els ODS
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030
de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius
d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat
i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de
vital importància (conegudes com ‘les 5 P’): persones
(People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity),
pau (Peace) i aliances (Partnership).
El nostre Projecte Educatiu de Centre té com a missió educar i formar nois i noies a partir dels 12 anys,
de manera que esdevinguin ciutadans i ciutadanes
responsables, solidaris i respectuosos amb els altres, amb els valors democràtics i amb l’entorn. Coneixements i actituds que no només s’emmarquen
en l’avui, sinó també al llarg de tota la seva vida. Són
els nostres alumnes els que més endavant seran els
principals actors dels canvis en la societat i deﬁniran
el futur d’aquest món.

És per aquesta raó que un dels grans objectius de la
nostra programació de centre del curs 21-22 se centra
en treballar i donar a conèixer a tot l’alumnat de l’institut què són els ODS i ﬁns on ha avançat la societat
respecte a les metes que s’havien plantejat l’any 2030.
D’aquesta forma podran prendre consciència del poc
que s’ha avançat, però també podran descobrir que
ells poden ser part activa en la difusió d’aquests objectius i contribuir amb petites actuacions de caire
més local a canviar aquesta societat.
Durant tot el primer trimestre es treballaran tots
aquests objectius en diferents matèries del currículum. Serà en el segon trimestre que voldrem que les
seves idees i reﬂexions es difonguin i, per aquest motiu, realitzarem una petita exposició al poble d’Hostalric. Us explicarem en el proper número de la revista
com ha anat l’experiència que esperem que sigui del
gust de l’alumnat i també de tot el poble. Us mantindrem informats!

Agraïment d’una usuària del servei del PIGGiC a una persona desconeguda
Hola, mi nombre es Isabel. Vivo en Hostalric, cerca del colegio. Esta carta la escribo para expresar mi agradecimiento a una persona que fue un día mi ángel de la guarda. Ese día me encontraba en mi casa, asomada a la
puerta, esperando ver a alguien que me pudiera ayudar. No tenía teléfono ni conocía a nadie. Mi marido se cayó de
la cama y yo no podía levantarlo. Era el principio de la pandemia y esta persona entró en casa. Le dije que estaba
en el suelo y ella sin pensarlo me ayudó a ponerlo en la cama. Aquel día mi marido murió.
La mujer me dio su teléfono y me dijo que si me pasaba algo la volviera a llamar. Yo apunté el teléfono en el calendario y sin darme cuenta lo perdí. Esta historia que cuento es para poder saber quién es esa persona y poder
darle las gracias. Porque cada día me he puesto en la puerta para ver si ella me hubiera preguntado y así poder
saber quién era.
Quiero que sepas que si no te encuentro te estaré siempre agradecida.
Atentamente,
I. Prada
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Si estimes la sardana fes-te’n soci/a. Junts la reviurem!
Hola a tothom. Són moments difícils per a la cultura i
la llengua catalana i també per al món de la sardana. I
malgrat tot seguim endavant amb l’empresa de posar
Hostalric en el món sardanístic.
Fins ara hem fet cursos i audicions, amb cobles o amb
equips de so, i ballades a la fresca cada divendres del
mes d’agost a diferents indrets del poble. Per aquest
curs 2021/2022 oferim cursos de ball i comptatge, a
adults, joves i infants, els dilluns de 7 a 8, al Teatre Serafí Pitarra. Hi haurà diferents nivells perquè tothom
s’animi a ballar sardanes a l’estil empordanès.
La nostra agrupació ja forma part de les Entitats de
Cultura Popular i Tradicional de La Selva, dins del pro-

jecte Selvacultura i comencem a pensar a organitzar un
aplec de la sardana a Hostalric. Ja som una colla de socis i
us animem a fer-vos-en. Entre tots/es podrem complir
els objectius que ens hem proposat.
En totes les activitats les mesures contra la Covid-19
són les vigents en cada moment. Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament d’Hostalric i de Ràdio DOS 84.
La meva salutació a tothom en nom de la Junta de Saltaires.
Mireia Vives Camús
Presidenta

Club Bitlles Hostalric
S’ha acabat l’estiu i la Covid-19 ens deixa respirar una
mica millor. L’equip ha reprès la seva activitat a les diverses lligues i esdeveniments i us en volem fer cinc
cèntims:
Sembla que l’aﬁció no s’ha perdut. Ans al contrari, ha
augmentat. Ha crescut la quantitat de persones interessades en jugar i incorporar-se al Club, per això hem
creat un tercer equip que s’afegeix als altres dos que
ja defensaven els nostres colors. Aquest any, a més,
dels equips del Castell i les Torres ha nascut el de les
Muralles. Fa il·lusió veure com anem creixent. Després
d’aquesta bona nova us volem fer arribar algunes informacions pràctiques:
• Els Emmurallats s’han incorporat a la competició
de la Lliga Catalana amb els tres equips: Castell,
Torres i Muralles.

• A la Lliga Individual cal remarcar la participació de
nou integrants del nostre club.
• A casa nostra, en el marc de la Fira de Sant Miquel
d’enguany, es va celebrar el Primer Campionat Territorial Gironí, on vam aconseguir el tercer i cinquè
lloc. Aproﬁtem per felicitar a l’equip Perxa d’Astor
Negre de Sant Feliu de Buixalleu pel seu triomf.
• Els partits que jugarem a casa aquesta temporada seran els dies: 16 d’octubre, 20 de novembre i 29
de gener. Tothom hi està convidat. Tots els partits
seran a les 16.30 h a les instal·lacions de la zona
esportiva d’Hostalric.
• Si voleu estar alerta de l’actualitat de les bitlles en
l’àmbit català podeu seguir aquest enllaç de la Federació catalana: http://www.fcbb.cat/.

Acosteu-vos al camp per provar l’esport els dies d’entrenament, normalment els dimecres i els
divendres a les 18.30 h, o contacteu amb nosaltres mitjançant el correu electrònic
cbemmurallats@gmail.com. Animeu-vos i anirem fent gran l’equip.
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Casal de la Gent Gran d’Hostalric
Hola a tots. Com sabeu, continuem amb la pandèmia.
Per aquest motiu hem estat sense fer cap activitat
durant molt de temps. Donat que les circumstàncies
han millorat, des del Casal hem començat a fer alguna
cosa. En aquest moment ja tenim actives les següents
activitats:

Si anem millorant intentarem fer la resta d’activitats
que es feien. També funcionen la perruqueria (hores
convingudes) i el bar, que ja funciona a ple rendiment.
Us adjuntem algunes fotos perquè pugueu veure les diferents activitats que, comés normal, s’han de fer amb
els protocols que són vigents.
La Junta del Casal

• Català
• Patchwork

• Gimnàstica dolça

• Informàtica

• Dibuix i pintura

• Punt de mitja

• Taller de memòria
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EL FARISTOL

Millor fets
que paraules

Grans preguntes a
ínﬁmes respostes

El 2019 l’actual equip de govern va crear una nova Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Treball. Era
la materialització d’una aposta per l’impuls al comerç,
l’acompanyament a les empreses i la creació d’ocupació del municipi per part de l’Ajuntament. No només
això, sinó que la vam dotar pressupostàriament.
Aquesta acció ha permès a l’equip de govern desenvolupar un pla de govern concret en aquesta àrea. Un pla de
govern que, com moltes altres coses, s’ha vist afectat
per una pandèmia. I a la que hem mirat de donar resposta de la millor manera possible. I sobretot amb els
recursos dels quals disposa l’Ajuntament d’Hostalric.
Es va treballar per poder celebrar la primera edició del
Mercat de Nadal per donar suport als comerciants locals. Enguany es preveu poder-ne fer una segona edició.
Vam ser al costat dels negocis locals amb la supressió
de les taxes de terrasses, les boniﬁcacions de l’aigua i
les escombraries per aquells negocis que van estar tancats. A més, s’han fet més campanyes de promoció del
comerç local que mai, que han permès amb una petita inversió de 3.000€ de l’Ajuntament mobilitzar ﬁns a
10.000€ dels veïns i veïnes que s’hauran gastat en comerços locals. Això és enginyeria ﬁnancera.
Hem destinat 7.000€ al Servei Integral d’Ocupació per
mantenir en funcionament la borsa de treball i el Servei
d’Orientació Laboral. D’aquesta manera es dona suport
als veïns i veïnes del municipi que busquen feina en empreses locals i de l’entorn.
També hem estat al costat dels comerços amb els Serveis d’Emprenedoria i Dinamització Empresarial. Hi hem
destinat 3.500€ per assessorar en l’obertura d’activitat
comercial i empresarial i resolució de problemàtiques.
Enguany s’ha augmentat la partida de la Regidoria de
Promoció Econòmica ﬁns als 10.000€ per poder donar
resposta a noves peticions i suport al comerç. A més,
s’han tret noves línies d’ajuts i boniﬁcacions per aquells
establiments afectats per les restriccions sanitàries.
Als Plens es demana a l’equip de govern que destini
més diners a la promoció econòmica. Ens hagués agradat, per exemple, tenir un bon romanent de tresoreria
(els estalvis que genera un ajuntament) per fer front a
les necessitats socials i econòmiques que hi ha hagut
amb l’epidèmia. Com han fet moltíssims ajuntaments
del país. Malauradament, l’herència econòmica que
hem rebut no ens ha permès poder utilitzar el romanent
per ajudar encara més els nostres veïns i veïnes, perquè
senzillament aquest era inexistent.

Ja tornem a ser aquí i volem tornar a parlar d’un tema
que ens preocupa MOLT i que pensem que no acaba
de tractar-se amb la serietat i afany que es mereix.
Parlem de les ajudes als nostres comerciants.
Ja ha passat un any i mig des de l’inici de la pandèmia
i veiem que els nostres comerciants estan patint de
debò per a fer front a les grans seqüeles que els ha
deixat. En aquest últim Ple, com gairebé en tots, vam
aproﬁtar el torn de precs i preguntes per exposar que
invertir només 4.000 euros per ajudar aquest sector
ens semblava ridícul. La resposta va ser que l’import
era baix perquè pocs comerciants demanaven ajuda.
Després de valorar detingudament l’ÍNFIMA RESPOSTA ens fem una GRAN PREGUNTA: no els hi ha semblat
estrany a l’alcalde i l’equip de govern que davant la
situació que tenen els comerciants del nostre poble
demanin tan poques ajudes? No s’han parat a pensar
ni un segon, per què déu ser? Simplement, davant la
poca demanda, una precària oferta. Surrealista
Mireu... Tal com nosaltres ho veiem, la situació és la
següent: en aquests moments els comerciants necessiten temps per refer els negocis, per pensar i dur
a terme noves accions comercials i també per trobar
la manera d’estalviar per anar compensant, de mica
en mica, totes les pèrdues que han tingut. Quan veuen que aquest temps tan necessari l’han d’invertir
a preparar un munt de paperassa per demanar una
ridícula ajuda, sabeu què fan? No presentar res. És
evident que els comerciants amb aquesta no acció
decideixen dues coses: no acollir-se a cap ajuda, però
que tampoc els hi prenguin el pèl.

53 OCTUBRE 2021

23

LA CONTRA

24

53 OCTUBRE 2021

