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El 8 de novembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el nou Protocol per a la prevenció i l’abordatge de
l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, de
la identitat de gènere i d’expressió de gènere de l’Ajuntament d’Hostalric.
El document ha estat impulsat per la Regidoria d’Igualtat i
esdevindrà la principal eina per a poder detectar i afrontar
els diferents tipus d’assetjament relacionats amb el gènere.
Així, el protocol contempla qüestions com què és l’assetjament sexual, què és l’assetjament per raó de sexe, què és
l’assetjament per orientació sexual, què és l’assetjament per
identitat de gènere i què és l’assetjament per expressió de
gènere. El protocol repercuteix sobre tot el personal municipal, però també implica a persones externes, empreses i
entitats vinculades amb la pràctica laboral de l’Ajuntament.

Nil Papiol Champagne
Alcalde d’Hostalric

Estimats veïns i veïnes.
Una nova ocasió de retrobar-nos a través de les
pàgines de la nostra revista. Espero que hagueu
pogut gaudir de les festes de Nadal i que hagueu
pogut participar de tots els actes i activitats
que hem fet els mesos de desembre i gener a
Hostalric. Vull aproﬁtar per donar les gràcies a
les entitats i associacions que ens han ajudat a
fer-ho possible.
Malgrat la situació que estem vivint Hostalric
torna a demostrar que és un poble viu. Estem
especialment contents d’haver pogut tornar a
celebrar una nova edició del Mercat de Nadal,
enguany amb més activitats que fa dos anys.

La crisi sanitària segueix fent estralls. Però això
no ens impedeix continuar fent feina i desencallant projectes estratègics del municipi. Amb la
ﬁnalització de les obres del carrer Bonaventura
Codina haurem donat per acabades les intervencions de reparació del temporal Glòria. També estem molt contents d’haver pogut trobar
el ﬁnançament per poder ﬁnalitzar la cinquena
intervenció de les muralles. Unes obres que ens
han de permetre promocionar encara més el
nostre municipi i millorar l’accessibilitat i la via
pública del nucli antic.
Us recordo que tant jo com l’equip de govern
seguim a la vostra disposició i que ens podeu
adreçar les vostres consultes, peticions o entrevistes a l’Ajuntament.
Deixem enrere un 2021 amb moltes diﬁcultats. I
obrim un nou any carregat de reptes, la situació
no serà fàcil. Però el compromís de seguir estant
al vostre costat i al de les persones que més ho
necessiten segueix plenament vigent. No voldria
acabar sense desitjar-vos un molt bon any, ens
farà molta il·lusió poder-lo compartir amb totes
i tots vosaltres.
Que tingueu molta salut!
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ECONOMIA

Queden aprovades les ordenances ﬁscals pel 2022
Els veïns i veïnes veuen recompensat el seu esforç i
l’elevat nivell de reciclatge assolit
L’any 2021 va entrar en funcionament a tot el municipi el
nou model de recollida de residus porta a porta, que també
ha anat acompanyat de la posada en marxa de la nova

deixalleria municipal. I els resultats en la recollida selectiva, ﬁns al moment, estan avalant la implantació d’aquest
nou servei. En aquest sentit, la implicació veïnal amb el nou
model porta a porta permet a l’Ajuntament congelar per a
l’any 2022 la taxa de recollida d’escombraries.

BONIFICACIÓ DE LA TAXA
D’ENTRE EL 5 I EL 10%

Per a totes aquelles famílies que facin ús de la
deixalleria municipal.

BONIFICACIÓ DE LA TAXA
DEL 15%

Per a tots aquells domicilis que s’autogestionin les
restes orgàniques a través del compostatge.

Es mantenen les principals boniﬁcacions de taxes i quotes

BONIFICACIÓ DEL 10%
DEL PAGAMENT DE L’IBI

A les famílies nombroses i famílies monoparentals.
I es continuaran promocionant les instal·lacions
d’autoconsum amb energia fotovoltaica amb una
boniﬁcació de l’IBI

BONIFICACIÓ DEL 10% DE LA QUOTA DE
SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA

S’amplia a les persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%.

Finalmemt, l’any 2022 també s’actualitza el pagament de
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Tota la informació so-

bre les ordenances ﬁscals es pot consultar al web
www.hostalric.cat.

Llum verda al pressupost municipal per al 2022
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el nou pressupost municipal per al 2022, que ascendeix ﬁns als 5.025.573,30€.
Noves inversions
Els comptes inclouen un partida de 747.291€ en el capítol
d’inversions que es destinaran a donar compliment a diferents actuacions de millora al municipi:
• Represa de la intervenció a les muralles medievals: els Pressupostos Generals de l’Estat inclouen
una partida especíﬁca de transferència de capital a
l’Ajuntament d’Hostalric de 400.000€ dedicada a ﬁnançar l’execució de les obres.
• Actuacions de sostenibilitat i de transició energètica
en el marc de la convocatòria d’ajuts “DUS 5000”, uns
fons europeus per a la millora energètica local dels
municipis de menys de 5.000 habitants.
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• Actuacions de mitigació del canvi climàtic, a través
d’una subvenció de 7.000€ de la Generalitat de Catalunya.

ACTUALITAT MUNICIPAL

El servei de
primera acollida
desplega noves
accions a Hostalric
En el marc del servei de primera acollida a les persones immigrades i retornades a Catalunya, ﬁnançat per la
Unió Europea, s’han realitzat dos mòduls a Hostalric de 15 hores de durada
cadascun:
• Mòdul sobre coneixements del
mercat laboral.
• Mòdul sobre coneixements de
l’entorn: el 10 de desembre es va
fer una visita a la Torre dels Frares d’Hostalric, on una tècnica de

l’Oﬁcina de Turisme va explicar
als assistents algunes característiques de la història del municipi. A més també es va fer una
visita a la Biblioteca Municipal

Ja tens el teu calendari del
2022?
L’Ajuntament d’Hostalric ha editat el calendari de l’any
2022. Totes aquelles persones que el vulguin poden
recollir-lo a l’Oﬁcina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de dilluns a divendres, de 08 a 14 h.

per a conèixer el seu funcionament, i al Servei d’Orientació Laboral.

Aquí teniu 10 motius per
a comprar als comerços
d’Hostalric durant tot l’any
Son els nostres veïns i veïnes i donen feina a altres
persones del municipi.
Col·laboren en activitats culturals i d’esbarjo de la
vila.
Son molt a prop de casa.
Son l’antídot per a la compra compulsiva, que és la
base del negoci de les grans superfícies.
És al comerç de proximitat on trobareu botigues
de tota la vida i de conﬁança.
Sense les nostres botigues molta gent es quedaria
a l’atur.
Si hi ha comerços el municipi és més humà i més
agradable per a viure-hi.
Els carrers d’Hostalric serien molt avorrits sense
comerços.
El comerç és l’ànima d’Hostalric, on hi podem
trobar consells i suggeriments, però sobretot
vivències, experiència i especialització.
Fer comerç de proximitat és contribuir amb el
municipi.
54 GENER 2022
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ACTUALITAT MUNICIPAL

La consellera de la
Presidència, Laura Vilagrà,
visita Hostalric
El 22 de desembre Hostalric va rebre la visita institucional de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà. La trobada tenia com
a objectiu avaluar de primera mà l’estat d’execució de
les obres d’arranjament que l’Ajuntament ha dut a terme al llarg dels darrers mesos en diferents punts del
municipi per a resoldre els importants desperfectes
que el temporal Glòria va provocar a la vila durant el passat
mes de gener del 2020.
En aquest sentit, les obres d’arranjament es duen a terme
al carrer Turó de l’Home (ja ﬁnalitzades), al carrer Bonaventura Codina (ﬁnalitzaran pròximament) i al camí dels
Ollers (ﬁnalitzades recentment).
L’actuació en aquests tres punts, a més, ha estat possibles
gràcies al ﬁnançament del Departament de Presidència de
la Generalitat de Catalunya; a qui el consistori posa en valor la seva implicació i col·laboració.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament actua a les basses de les pinedes
A través d’una subvenció atorgada per la Diputació de Girona
l’Ajuntament d’Hostalric ha pogut dur a terme tasques de manteniment i desbrossament a les basses de les pinedes amb
l’objectiu de preservar i digniﬁcar aquest espai natural privilegiat del municipi.

Comença la segona
fase de renovació de
l’enllumenat exterior del
municipi
L’Ajuntament ha donat el tret de sortida aquest inici de 2022 a les obres de la segona fase del projecte de renovació de l’enllumenat exterior d’Hostalric, un dels plans estratègics de l’actual mandat en
matèria de transició energètica.
L’objectiu d’aquests treballs és substituir les lluminàries existents per d’altres amb tecnologia
LED amb la ﬁnalitat d’actualitzar i modernitzar tot
el sistema d’enllumenat municipal, incrementar el
rendiment de les instal·lacions elèctriques i contribuir a la reducció d’emissions de CO2.
La primera fase del projecte va començar a ﬁnals
de l’any 2020 i ara, aquest mes de gener, arrenca la
segona i darrera fase de l’actuació que ﬁnalitzarà
amb la substitució de tot l’enllumenat municipal.
Així, un cop clogui el projecte es preveu un estalvi
anual de 262 tones d’emissió de CO2 i un estalvi
econòmic d’uns 60.000€ cada any.
En total es substituiran 892 lluminàries, el que representa el 77,6% del total de lluminàries del municipi (1.149). La resta, ja han estat substituïdes al
llarg dels darrers anys per l’Ajuntament.
54 GENER 2022
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IGUALTAT

Hostalric se suma a la commemoració del 25N
Durant el mes de novembre es van dur a terme a Hostalric diverses activitats organitzades per la Regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament, ADeONA, el Punt d’Informació Juvenil d’Hostalric, la Policia Local i la Comissió de
Festes d’Hostalric, amb l’objectiu de commemorar el Dia
internacional per a l’eliminació de les violències envers
les dones.
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Entre les propostes hi havia l’aprovació del Protocol per
a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per
raó de sexe, d’orientació sexual, de la identitat de gènere i
d’expressió de gènere de l’Ajuntament d’Hostalric; la pintada d’un mural; un cinefòrum; una campanya de sensibilització a l’Institut Vescomtat de Cabrera; un curs de defensa personal per a dones; i l’activitat “Posem-hi veu”.

EL NADAL A HOSTALRIC

El Nadal torna a il·luminar Hostalric
L’Ajuntament i el teixit associatiu local van organitzar un complet programa d’activitats lúdiques, culturals i festives per poder celebrar les
festes nadalenques. Totes elles van resultar un
èxit organitzatiu i d’assistència. Amb tot, algunes de les propostes previstes inicialment van
quedar suspeses o modiﬁcades a causa de les
noves restriccions i mesures de seguretat per
la Covid-19 decretades per els autoritats sanitaries.

Campament reial a càrrec de la Comissió de Festes d’Hostalric

Inauguració del Mercat de Nadal a càrrec de la
presidenta de l’Associació de Comerciants
i Empresaris d’Hostalric, Carol Pérez,
i de l’alcalde d’Hostalric, Nil Papiol

Rua del patge reial

Campanya “Cap infant sense joguina” de Creu Roja, que
va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament
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EL NADAL A HOSTALRIC
El Nadal torna a il·luminar Hostalric

Cerca del Tió al Castell d’Hostalric

Cagatió, impulsat per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Comissió de Festes d’Hostalric

Mercat de Nadal

Mercat de Nadal
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Mercat solidari d’Hostalric a càrrec de l’Associació
de Veïns del Nucli Antic

EL NADAL A HOSTALRIC
El Nadal torna a il·luminar Hostalric

Taller de fanalets a càrrec de
Sandra Brugada (@krrterat)

Carrossers reials. Moltes gràcies per la gran feina que heu fet!
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EL NADAL A HOSTALRIC
El Nadal torna a il·luminar Hostalric

Concurs de decoració de balcons organitzat
per la Comissió de Festes d’Hostalric
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#OHHOSTALRIC

L’activitat turística no es va aturar a Hostalric durant el 2021
malgrat la pandèmia
Hostalric es va mostrar durant l’any
2021 com una destinació turística
segura i va oferir una programació
estable d’activitats malgrat les incerteses, apostant per una aplicació
rigorosa dels protocols Covid-19 i per
una oferta turística adaptada la diversitat de mesures establertes per les
autoritats sanitàries, centrada en el
turisme familiar i de proximitat, i preparada per a donar resposta als nous
interessos dels visitants.
Pel que fa a l’activitat turística al llarg
del darrer any 2021 destaca l’augment
de visitants al Castell d’Hostalric,
un 57% respecte al 2020 i un 13%
respecte al 2019. Alhora la visita en
clau al recinte medieval d’Hostalric

es consolida com a producte familiar
amb un augment del 74% respecte al
2020 i un 30% respecte al 2019.
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 restriccions
de mobilitat i l’absència de turisme
estranger han fet davallar en un 13%
la presència d’aquests grups respecte el 2020, i un 80% respecte al 2019,
malgrat l’augment de l’ingrés mitjà
per grup.
L’aposta realitzada al llarg de l’any
per al posicionament a internet, amb
millores al web i el seu posicionament també han donat excel·lents
resultats. Les diferents campanyes

segmentades segons temporada han
facilitat un 21% de venda anticipada
d’entrades online.
Totes aquestes actuacions han permès seguir creixent en ingressos
malgrat la reducció del volum total
de visitants, fet que consolida l’estratègia d’incrementar en qualitat i
no quantitat dels visitants. I gran part
d’aquest èxit és gràcies a la feina dels
i les guies d’Hostalric, indispensables
per posar cara i veu al patrimoni de
la vila, i a les empreses i comerços
locals, sempre a punt per col·laborar
en les iniciatives turístiques. A tots i
totes, moltes gràcies!
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HOSTALRIC DINÀMIC

Un mes ple d’activitats amb motiu del Dia Internacional dels
Drets dels Infants
L’Ajuntament d’Hostalric -amb la col·laboració de la Biblioteca Modest Salse
i del Consell d’Infància- es va sumar a
la commemoració del Dia Internacional
dels Drets dels Infants, que va tenir lloc
el 20 de novembre.
I ho va fer organitzant diferents propostes per a tota la família durant tot el mes
de novembre; entre elles, l’espectacle
“Món de la Fantasia”, la Fira del còmic
infantil i juvenil, el Ple de constitució del
tercer Consell d’Infància d’Hostalric, el
taller de circ APICIRC i un taller de malabars i equilibris, l’espectacle “El petit
circ de Mesieu Moustache” o l’espectacle “Solo”.
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HOSTALRIC DINÀMIC

El Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric celebra la
setena edició
El 18 i 19 de novembre va tenir lloc al
municipi el VII Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric organitzat per l’Ajuntament i l’Arxiu Històric d’Hostalric, amb
la col·laboració del Grup de recerca
consolidat EMAC, Medieval i Modern de
la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca Històrica.
Enguany la convocatòria tenia com a
temàtica “La justícia a la Catalunya medieval!” i l’esdeveniment es va estructurar en quatre sessions, cadascuna de
les quals va comptar amb una ponència,
seguida d’una selecció de comunicacions.

La Castanyada i Tots Sants arriben amb un programa
d’activitats sota el braç
La Regidoria de Cultura va dissenyar per a la
Castanyada i per a la festivitat de Tots Sants
del 2021 un programa d’activitats per a totes les
edats. Les propostes van arrencar el 29 d’octubre amb un taller de manualitats de tardor i una
sessió de cinema en anglès. El dia 31 hi havia
una audició de sardanes dels Saltaires d’Hostalric i l’”Hostalhorror” i activitats de Halloween a
càrrec de la Comissió de Festes d’Hostalric; i el
dia 1 de novembre, La Baixa Castanyes, activitats esportives i de dansa, música i una castanyada popular.

Activitats de Halloween de la Comissió de Festes d’Hostalric

Ballada de sardanes organitzada pels Saltaires d’Hostalric
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ENTRE LLIBRES

Clubs de lectura
infantils
Amb la consolidació dels clubs de
lectura dels Tritons Blaus i Tritons
Vermells realitzats per la Dolors
Cabrera, de Factoria de Lletres, el
curs 2021-2022 la Biblioteca Modest
Salse d’Hostalric ha iniciat un nou
club de lectura infantil: els Tritonets, adreçat a infants de 1r i 2n de
primària que s’inicien en la lectura.
L’activitat va a càrrec del personal de la biblioteca i consisteix en
la lectura conjunta d’un llibre i una
activitat relacionada. A la primera
trobada es va llegir “ La Marcelina a
la cuina” i es van fer unes galetes. A
la segona trobada es va llegir “ El rei
de la casa” i es va elaborar una cara
de gatet amb feltre.

Properes activitats de la Biblioteca Modest Salse d’Hostalric
Per a totes les activitats és obligatori la inscripció prèvia a biblioteca@hostalric.cat, al 972 87 40 40 al 683 18 56 86. Totes les
propostes es faran a La Domus-Can Llensa.
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Dilluns, 17 de gener (18.30 h):
Club de lectura adult amb “Francesca”, de Quim Español.

Dimarts, 15 de febrer (17 h):
Club de lectura Tritons Blaus.
Per a infants de 3r i 4t de primària.

Divendres, 21 de gener (17.30 h):
Hora del conte amb “Contes musicats”, de la Cia. La Sal
d’Olor.
Recomanat a partir de tres anys.

Dimarts, 15 de febrer (18.30 h):
Club de lectura Tritons Vermells.
Per a infants de 5è i 6è de primària.

Divendres, 28 de gener (17.30 h):
Hora del conte amb “De què fa gust la lluna”, a càrrec de
Sílvia Serra.
Recomanat a partir de tres anys.

Divendres, 18 de febrer (17.30 h):
Hora del conte en anglès amb “Let’s go to the Farm”,
a càrrec de Ruskus Patruskus.

Dilluns, 14 de febrer (18.30 h):
Club de lectura adult amb “La memòria de l’arbre”,
de Tina Vallès”.

Dimarts, 22 de febrer (17.30 h):
Club de lectura Tritonets.
Per a infants de 1r i 2n de primària.
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JOVENTUT

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil

A la secció jove de la Biblioteca Modest
Salse trobareu els cartells del projecte
“Trajectòries” de l’Oﬁcina Jove de la
Selva. El projecte va sorgir a partir de la
necessitat detectada en les atencions del
servei de treball i formació d’acompanyar
a les persones joves a l’hora d’escollir la
trajectòria formativa més enllà de l’ESO.

El Projecte Rossinyol inicia la
seva quarta edició amb tres noves
parelles: Noelia i Musa, Paula
i Malamin, i Anna i Precious.
Cada setmana fan trobades
on mitjançant el lleure, joc,
sortides... es treballa el vincle i
el coneixement del territori i la
llengua.

Durant el mes de novembre es va
realitzar la xerrada-col·loqui “L’assetjament escolar. Claus per entendre’l i pautes per abordar-lo des de
la família”, organitzada per l’AFA de
l’Escola Mare de Déu dels Socors amb
el suport de la regidoria d’Infància.

Aproﬁtant la commemoració del Dia Internacional de
Protecció de la Natura, celebrat el 18 d’octubre, es va
fer una dinàmica de treball
amb l’alumnat de 1r d’ESO
del l’Institut Vescomtat de
Cabrera.

El passat mes d’abril va
començar el projecte de
l’Esplai Estol de Llops amb 20
infants. La resposta ha estat
molt bona i per això a ﬁnals
de febrer/març s’iniciarà una
nova etapa d’aquest projecte
municipal amb més places
per infants i més monitors/es.

L’Oﬁcina Jove de la
Selva va oferir un taller
de bàsquet beat amb el
grup del PFI de l’Institut
Vescomtat de Cabrera
i l’IPUNT. A través de la
creació de ritmes amb
les pilotes de bàsquet es
treballava la cohesió de
grup.

A ﬁnals de novembre tot
l’alumnat de cinquè de
primària va poder participar
d’una sessió titulada “Canvia
el conte” revisant els rols
i els estereotips de gènere
que es transmeten des de
molts contes.
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AL SERVEI DE LA VILA

La Policia Local d’Hostalric va posar en marxa durant el mes de desembre una
nova campanya de comerç segur, un operatiu que es duu a terme per les dates
nadalenques arreu del municipi amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels comerciants i prevenir furts, robatoris i estafes.
Així, la Policia Local va intensiﬁcar la presència i els patrullatges a peu a les
zones comercials durant tot el dia, especialment en els horaris d’obertura i
tancament dels establiments. Al mateix temps, va dur a terme una campanya
informativa entre els comerciants, als quals va lliurar un fulletó amb recomanacions per a evitar possibles actes delictius, així com informació sobre com
actuar i a qui alertar en cas de patir o veure un fet delictiu.

Consells de Seguretat

Ǣs¶ȖǋsǼǼĶĶĶǋˀrɚÞǼǋÞŘOsŘ_Þǣ

Llars de foc
x L’habitació o estança on hi hagi la llar de foc ha de disposar de ventilació, per evitar
problemes de tiratge i l’acumulació de gasos tòxics
x Neteja el tub de la xemeneia almenys un cop l’any. Evitaràs l’acumulació de sutge
x Comprova que, quant te’n vas a dormir o marxes de casa, la llar de foc està apagada. Si no
és així, col·loca una pantalla mataguspires
x Allunya de la llar de foc tots els materials combustibles propers, com materials plàstics,
fustes, parquet, catifes, moquetes o qualsevol altre teixit.e
x No cremis fusta tractada i evita fustes resinoses, que poden acumular sutge o quitrà
x Intenta instal·lar un detector de fum

Al domicili

x Evita distraccions si tens res al foc. No deixis els fogons encesos si surts de casa
x Si s’encén l’oli d’una paella, tapa-la i aparta-la del foc. No hi tiris mai aigua
x Neteja sovint els filtres de la campana extractora
x Aparta qualsevol aparell de calefacció dels materials combustibles, com cortines,
llençols, cobrellits, sofàs, etc.
x No sobrecarreguis els endolls amb lladres
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En cas d’incendi truqueu al 112

La Policia Local
torna a desplegar
durant les festes
nadalenques la
campanya de
comerç segur

L’ALTAVEU

La Ràdio Municipal dona veu a nous protagonistes
1/ Josep Cirera, tècnic i locutor de la Ràdio; Mª Jose
Reyes, delegada d’Hostalric del Banc de Sang i
Teixtis; i Saray Almerge García, tècnica de Promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona van participar en una xerrada sobre la donació de sang. Molt
agraïts de donar-nos veu per explicar la importància de la donació de sang a la població. Compteu
amb nosaltres sempre que vulgueu.
2/ Rita Sauri i Esther Casanovas, d’aDeONA; i la
regidora d’Igualtat, Anna Noguera van explicar les
activitats que es farien amb motiu del 25N, Dia
per l’Eliminació de la Violència Envers les Dones.
aDeONA també va explicar com va l’associació, i
Anna Noguera va detallar les activitats de la Regidoria d’Infància i Joventut.
3/ Professores i alumnes del PFI i dels Cicles formatius d’EPA van explicar el projecte de rocs solidaris, quin és el motiu per portar-lo a terme i en
què consisteix. També van detallar que han volgut
fer-lo extensiu fora de l’àmbit escolar i que arribi a
altres persones de la vila, i disposar d’una parada al
mercat d’Hostalric el 21 de desembre
Aquest curs, amb les alumnes del PFI i els de Cicle
formatiu d’EPA (pastisseria i forneria de l’Institut
Vescomtat de Cabrera) hem reprès el projecte de
rocs solidaris de xocolata que vàrem iniciar fa un
parell de cursos i que vàrem frenar, el curs anterior,
per la pandèmia. Aquest projecte consisteix a elaborar, promocionar i vendre caixes de rocs solidaris
de xocolata, els beneﬁcis dels quals van destinats
al projecte “Hospital Amic” de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona. Aquests rocs es venen a 5€ la
caixeta de 12 unitats, la meitat dels quals ven destinats a l’Hospital Sant Joan de Déu.

1

2

3

MEMÒRIA HISTÒRICA

Mercè Ribot i Sureda
Mercè Ribot i Sureda va néixer a Hostalric
el 24 de setembre de 1866 i era la cinquena
de set germans, la majoria dels quals no van
arribar a adults. Era ﬁlla de l’hostalriquenc
Ramon Ribot i Podi, pagès d’oﬁci, i de Dolors Sureda i Moruny (Hostalric 1835-1889),
de can Blau. La nissaga Ribot estava establerta a la vila almenys des de meitats del
segle XVIII.
La Mercè es casà el 1889 amb Narcís
Freixes i Bassets (Fornells de la Selva, 1858
– Hostalric, 1920), taper d’oﬁci i també car-

ter durant un temps, i s’establiren al carrer
Major número 40, a la casa coneguda com a
ca l’Istiu, El matrimoni Freixes i Ribot tingué
dos ﬁlls: en Joan (Hostalric, 1890 – 1917) i la
Dolors (la Lola de can Gil), nascuda el 1893.
Mercè Ribot i Sureda morí el 17 de desembre
de 1944. Tenia tres nets: la Ciseta, en Francesc i la Maria. A la imatge, realitzada pel
fotògraf Nyssen de Barcelona a la dècada
dels anys 10, tenia uns 50 anys.
Instagram: @gentdhostalric
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ADEONA
Durant el darrer trimestre del 2021 aDeONA hem pogut dur a terme algunes activitats destacables que
difereixen, en bona part, de les dutes a terme a principis d’any.
El dia 14 de novembre més d’una quarantena d’hostalriquencs i hostalriquenques van poder gaudir d’una
sortida al teatre Tívoli de Barcelona per anar a veure un dels musicals més espectaculars de tots els
temps: “Cantando Bajo La Lluvia”, dirigit per Àngel
Llàcer i Manu Guix. Va ser una experiència única!
Uns dies més tard, amb motiu del 25N, vam oferir un
cinefòrum al Centre Cultural Serafí Pitarra. Amb la
col·laboració de l’Ester Mas, psicòloga i coordinadora
del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)
de Santa Coloma de Farners, vam endinsar-nos en el
llargmetratge “Tina”, una biograﬁa de la cèlebre cantant Tina Turner que ens va fer emocionar, però sobretot reﬂexionar. I és que aquest tipus de violències, sovint ocultades, poden ser patides per dones de totes

les condicions socials i econòmiques. Sense distinció.
aDeONA també va ser present a la segona edició del
Mercat de Nadal de la nostra vila, al carrer Higini Negra. Va ser una bona ocasió per entregar un petit obsequi de Nadal a les sòcies i també per apropar-nos a
les dones del poble que encara no ens coneixien.
Esperem i desitgem que aquest nou any 2022 comenci amb renovades energies!

Campionat Nacional KYOKUSHIN-KAN 2021
Campionat Nacional KYOKUSHIN-KAN 2021
El passat 18 de desembre es va celebrar a Sant
Feliu de Llobregat el Campeonato Nacional
Kyokushin-kan de kumite. Quan encara no eren
vigents les restriccions de Nadal es van donar
cita més de 400 competidors de totes les edats
i categories. Per part del nostre club van participar 7 competidors obtenint uns grans resultats amb dos primers llocs, quatre tercers i un
quart lloc. Competidors: Daniel Morenilla, Izan
Caba, Victor Caba, Alex da Silva, Gerard Urbano,
Eloi Leon i David Muñoz com a coach Sempai,
Isabel i Shihan Raul.

Entrenament Infantil de Nadal 2021
Diumenge 19 de desembre, després d’un dia de campionat
per alguns dels nostres alumnes, vam organitzar un entrenament infantil amb algunes sorpreses pels més petits i no
tan petits. En aquest entrenament hi van participar alumnes
de diversos clubs: Dojo Hans, Dojo Kazoku, CEIP Fogars de la
Selva, CEIP Sant Feliu de Buixalleu, CEIP Hostalric i Dojo La
Selva. Gràcies a tot@s per la vostra participació i als directors dels clubs per assistir a aquesta trobada. Cal recordar
que tots ells han començat amb nosaltres i ara tenen i ensenyen als seus propis clubs.
Quasi dues hores d’entrenament amb un ﬁnal inesperat, ja
que el Pare Noel i els seus elfs van fer acte de presència,
recollint les cartes i donant un regal molt dolç a tots els participants. Nosaltres li vam demanar que per aquest proper
any torni la normalitat i que puguem continuar treballant per
preparar tots els objectius que tenim.
Shihan Raul Barjuan
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Associació Saltaires d’Hostalric
Hola a tothom. En aquest primer article de l’any toca
fer un breu balanç i resumir les intencions per al 2022.
Constituïts a mitjans del 2020, ja comptem amb un
nombre signiﬁcatiu de socis que ens permet començar
a treballar per la sardana al nostre poble. El nostre propòsit per aquest any és poder anar augmentant les activitats, especialment les ballades amb cobla, que volem programar-ne com a mínim una cada dos mesos,
ja que comptem amb l’ajuda de l’Ajuntament. En el cas
que ens arribin més ajudes que hem sol·licitat a altres
organismes, en programaríem més.
A primers d’any convocarem l’Assemblea General de
socis com a òrgan sobirà, on tots hi podran dir la seva.

Simultàniament, també anem
treballant en la possibilitat de
fer realitat l’Aplec d’Hostalric,
que ens il·lusiona a tots/es.
Esperem tenir tot el suport que
ens cal perquè aquest any sigui el trampolí per posar
Hostalric al lloc, que ja es comença a merèixer, del
món sardanista.
Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament d’Hostalric, de
Ràdio DOS 84 i de particulars.
La meva salutació a tothom en nom de la Junta de Saltaires.
Mireia Vives Camús Presidenta

La Selva, una comarca que treballa unida pels reptes d’avui
Projectes que ja formen part del present: connectar
amb la natura i fomentar la biodiversitat, promoure
activitats de salut i afavorir la qualitat de vida per promoure un visitant actiu, respectuós amb l’entorn i amb
les identitats locals.
L’associació de turisme de la Selva està treballant per
connectar els diferents territoris i poblacions amb un
objectiu comú, impulsar el nou concepte de turisme
actiu. Un visitant, local o internacional, respectuós
amb l’entorn, que busca nodrir-se de coneixement i
d’activitats pel benestar mental i físic: salut, gastronomia, esport, cultura, confort i interacció amb la natura.
La Selva és una comarca propera al mar i a la muntanya, ben connectada a les capitals de Barcelona i Girona,
rica pels seus grans contrastos de paisatges i territori. Un territori que acull des del sector meridional de
la Costa Brava ﬁns a les muntanyes de les Guilleries,
sense deixar de banda una extensa plana interior. Pocs
quilòmetres però amb molt contrast paisatgístic, una
comarca plena de singularitats, abundant i molt heterogènia.
Als boscos de la Selva hi neixen i es preserven els ingredients dels productes artesans i tradicionals que
trobem al territori. Productes de gastronomia local
única vinculada al paisatge natural, com els salsaﬁns o

la rataﬁa, una de les tradicions
més genuïnes de la comarca.
La Selva també compte amb
una gran inﬂuència marítima,
respira un clima temperat i humit, on l’aigua ha estat
sempre un dels elements protagonistes. Es tracta de la
comarca amb més concentració d’empreses envasadores d’aigua i és que el riu Ter, l’Onyar i la Tordera, així
com les petites rieres i els pantans del Pasteral i Susqueda formen una part important del territori. La cultura del benestar lligada a l’aigua arrela fort en aquesta comarca, gràcies a les aigües mineromedicinals de
poblacions com Caldes de Malavella, Santa Coloma de
Farners i Sant Hilari Sacalm. A les propostes de salut
termal cal afegir-hi una creixent importància de l’oferta
esportiva, cada vegada més extensa i de més qualitat.
Sentir-se bé de manera activa, pernoctar en espais de
confort, poder connectar amb l’entorn natural, explorar,
veure i aprendre forma part del turisme actiu pel qual
treballa la Selva. Des de l’associació de turisme s’impulsa motivar aquest canvi, i unir allò del que ja disposa
el territori, crear sinergies per aportar una oferta activa
i apostar per donar valor als pilars de la salut, el benestar, el coneixement i el respecte per l’entorn, social i
mediambiental.
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Casal de la Gent Gran d’Hostalric

Benvolguts hostalriquencs i gent dels pobles veïns.
Des del Casal de la Gent Gran d’Hostalric us fem saber
que ja fa temps que estem recollint taps de plàstic per
una obra benèﬁca destinada a l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona.
Totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb
aquest projecte només cal que guardin tots els taps de
plàstic dels diferents envasos i quan ho creguin oportú
els entreguin al Casal. En Josep Mª Casas els va guar-

dant i quan hi ha una quantitat important els venen a
recollir, sense que això comporti cap despesa pel Casal.
Us adjuntem cartells del projecte i unes fotos de l’última recollida que es va fer la passada setmana. Sortosament, hi ha uns voluntaris de Lloret de Mar que quan
tenim una certa quantitat els passen a recollir desinteressadament i ho fan arribar al destí deﬁnitiu.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Love Animals Hostalric
D’una manera o altra, tot i només ser conegudes, acabàvem contactant unes amb altres cada vegada que ens
trobàvem un gosset pel carrer, gatets abandonats, etc.
Fins que un dia vam crear un grup de WhatsApp i d’allà
va sorgir la idea “I si muntem una associació a Hostalric?”.
Així va ser com va néixer Love Animals Hostalric, a partir
de persones que ens preocupa el benestar animal. I tot
i que cadascuna té les seves feines o treballs corresponents, mirem en la mesura del que podem:
• Ajudar a fer difusió quan algú ha perdut un membre
de la seva família o difondre casos que hi ha a Protectores d’Animals i així fer-ne més ressò.
• Trobar adoptants quan rescatem gatets del carrer,
gossets perduts... O un últim cas que estem portant
a terme, el d’un preciós Rotweiler el qual el seu amo
va morir fa poc. Dins de les adopcions amb les clíniques veterinàries concertades hi entra l’esterilització, xips, vacunes, etc. Tot el que pugui requerir el
pelut/da que acaba de ser adoptat.
• Aconsellar. A través de les nostres xarxes socials
fem posts informatius i donant consells. I a través
de DM o mail, assessorem persones sobre consultes
o dubtes que puguin tenir.
Tot plegat porta molta feina i anem fent a poc a poc. És
per això que volem aproﬁtar la publicació per demanar si

22

54 GENER 2022

hi ha persones o famílies que
estiguin interessats/des a ser
voluntaris; o el més important,
cases d’acollida per quan ens
trobem amb diversitat de casos ens podeu enviar un mail a loveanimalshostalric@
gmail.com
No ens volem oblidar de donar les gràcies a:
• Adoptants. Per deixar que els peluts/des formin part
de les seves vides.
• Donacions. A totes aquelles persones que en un moment o altra han donat pinso, llaunes, etc.
• Ajuntament d’Hostalric. Per col·laborar i oferir-nos
suport en tot moment.
• Policia Local. Per ajudar-nos en moments donats a
l’hora de rescatar o poder atrapar algun gos perdut
i abandonat.
• Clínica Veterinària Tordera i Consultori Veterinari
Susana. Pel seu suport i col·laboració amb l’associació.

Us convidem a seguir-nos al nostre perﬁl d’Instagram @loveanimalshostalric i a la nostra pàgina
de Facebook Love Animals Hostalric.

EL FARISTOL

La crítica és
benvinguda,
però treballada
i acompanyada
d’alternatives

Aproﬁtem aquest espai per desitjar a tothom un feliç i
més tranquil 2022. Esperem que aquesta pandèmia amb
la qual sembla que hem de conviure, almenys de moment, ens doni una mica de treva i estabilitat.
Quan es prenen decisions es poden produir dues coses:
felicitacions o crítiques. Creiem que les dues són necessàries. La primera, per reconèixer l’esforç i la valentia en la presa de decisions que sovint no són fàcils (i
més en els temps que estem vivint); i la segona, perquè
poden ajudar a millorar les decisions en un futur. Ara
bé, les crítiques no es poden fer així com així. Ens cal
una crítica responsable. Que no només digui que no està
d’acord amb la decisió que s’ha pres, sinó que proposi
una alternativa.
És fàcil expressar-se en contra d’una decisió. Però cal
també explicar bé quina decisió s’hauria d’haver pres. I
no només anunciar-la, sinó treballar-la bé perquè sigui
realista i adaptada a les possibilitats reals de dur-la a
terme.
Sol ser fàcil prendre decisions sense contingut, fer grans
anuncis. Però al darrere hi ha tota una feina d’anàlisi, de
valoració, de disponibilitat econòmica i de debat per intentar prendre la millor de les decisions.
Creiem que per exercir una política responsable cal
allunyar-se del “no a tot perquè sí”. I treballar en propostes constructives, allunyades del discurs fàcil, reﬂexives i sobretot realistes. Realistes amb la situació
econòmica, sanitària i social que estem vivint.
Seguim estant convençuts que la millor manera de fer
avançar Hostalric és escoltant i contraposant idees i visions. Models de poble i de societat. I seguim a la vostra
disposició per fer-ho possible.

Menys
endeutament i
millor gestió

Primer de tot, voldríem desitjar-vos un bon any nou
2022!
I com no, voldríem començar aquest escrit amb un
desig: esperem que aquest any sigui de ben cert el
que radiqui deﬁnitivament el maleït virus i ens deixi
tornar a la vida que tant anhelem. Dit això, i amb la
perspectiva que ens donen gairebé tres anys a l’oposició, volem fer pública la nostra preocupació davant
l’actual equip de govern.
Com hem dit, ja són tres anys de govern on NO veiem
que es treballi suﬁcient per aconseguir noves fonts
d’ingressos pel poble, aspecte que creiem molt necessari. No tenim constància de nous projectes innovadors, sòlids i treballats per ajudar als comerços
(que ﬁns ara creiem que les ajudes proposades són
ridícules) i augmentar els ingressos de les arques
municipals. Gairebé no s’han fet accions d’indústria al
polígon. Si a això hi afegim que la majoria dels projectes i accions que es fan al poble s’acaben ﬁnançant
mitjançant préstec i endeutament, ens preocupa
molt, ja que estem comprometent el futur econòmic
del nostre municipi.
És a dir, pensem que no podem viure només dels ingressos que ens genera l’IBI, les plusvàlues, els permisos d’obres i les aportacions de l’Estat i la Generalitat. Perquè com ja hem pogut veure al llarg d’aquests
tres anys, no és suﬁcient. Pensem que la clau d’una
bona gestió municipal està en trobar la fórmula i les
idees per generar ingressos extraordinaris que permetin el creixement del poble SENSE augmentar, any
rere any, l’endeutament. Això, a la llarga, serà totalment insostenible.

Per últim, us volem recordar que podeu seguir Sumem
per Hostalric a les xarxes socials o bé a través del canal
de WhatsApp amb el telèfon 659 832 248.
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L’Ajuntament
reprendrà la
intervenció a
les muralles
d’Hostalric durant
el 2022
L’equip de govern ha aconseguit incloure
la proposta als Pressupostos Generals de
l’Estat i està mantenint converses amb els
veïns i veïnes afectats.

L’Ajuntament d’Hostalric té la voluntat de
donar continuïtat durant aquest any 2022 a
la intervenció a les muralles del municipi, un
projecte iniciat l’any 2010 i que de reprendre’s
ho faria ja en la seva cinquena fase. En aquest
sentit, el pla té com a objectiu recuperar
i rehabilitar un dels principals actius
patrimonials i turístics de la vila, la muralla
romànica d’Hostalric, que en algun dels seus
trams conviu amb diferents ediﬁcacions i
estructures de propietat privada.
Per a poder reprendre el projecte l’actual equip
de govern ha endegat dues accions. En primer
lloc, entaular noves negociacions amb els
veïns i veïnes afectats per tal d’arribar a acords
i deixar enrere els litigis judicials sorgits al
seu dia. En aquest sentit, pendents d’un acord
deﬁnitiu, ja s’han suspès tots els contenciosos
administratius que hi havia oberts entre
propietaris i consistori des de fa diversos anys.
I en segon terme, presentar una esmena als
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a
incloure una partida de 400.000€ dedicada a
ﬁnançar l’execució de les obres. L’esmena ja
ha estat aprovada i inclosa al PGE a través de
l’acord entre els grups polítics d’ERC i PSOE. En
aquest sentit, la transferència de capitals dels
PGE ha quedat incorporada en els pressupostos
municipals de l’Ajuntament d’Hostalric per al
2022.

24

54 GENER 2022

Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, explica que “ﬁns ara la relació entre
veïnat i Ajuntament era inexistent i es reduïa als contenciosos
entre ambdues parts. Des de l’actual equip de govern entenem que
l’entesa no passa en cap cas per intentar imposar contribucions
especials per a poder executar les obres, sinó per reunir-nos,
tractar conjuntament la situació i arribar a acords que beneﬁciïn
a tothom”.
Nil Papiol, agraeix la predisposició dels propietaris afectats a
arribar a una entesa i assegura que “l’execució d’aquest projecte
representarà, en última instància, un beneﬁci social per al poble. La
muralla és un dels nostres principals actius patrimonials i turístics
i una gran font de coneixement, promoció i riquesa per a la nostra
vila”.

