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La Brigada Municipal de Serveis compta amb una màquina
escombradora per a fer les tasques diàries de neteja viària
que es duen a terme a la via pública. Aquest vehicle permet
augmentar la capacitat de treball i millora les prestacions que
oferia l’antiga escombradora.
Entre les característiques
principals de la nova màquina escombradora destaca el baix nivell de soroll, fet que evita generar
molèsties als veïns i veïnes. A més, el vehicle també compta amb unes altes
prestacions que permeten
millorar la qualitat de la
neteja.

Nil Papiol Champagne
Alcalde d’Hostalric

Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
Content de poder-me adreçar novament a vosaltres a través de la nostra revista municipal.
Deixem enrere la 25a edició de la Fira Medieval
d’Hostalric. Estem molt contents d’haver-la pogut
celebrar. De fet, ha estat la primera ﬁra que hem
pogut organitzar des que som a l’equip de govern
de l’Ajuntament. La situació sanitària no ens ho ha
permès ﬁns enguany.
Així doncs, estem agraïts d’haver pogut compartir
amb totes i tots vosaltres aquests dies de ﬁra.
Des d’aquí vull aproﬁtar per agrair la implicació
de totes les entitats i associacions, així com veïns
i veïnes, que hi han participat i col·laborat. Realment, amb la vostra implicació aconseguiu que
aquest esdeveniment no sigui una ﬁra més ni una

ﬁra qualsevol. Val la pena donar les gràcies també
a totes les persones i col·lectius que han fet possible arribar ﬁns avui per a poder tirar endavant
25 edicions.
Fa unes setmanes que la situació sanitària ens
ha deixat respirar i poder dedicar més esforços
i energies a treballar els projectes estratègics
pel municipi. Tot just som a les portes d’una nova
temporada turística que esperem amb ganes.
Convençuts que l’aposta que estem fent pel turisme familiar i de proximitat començarà a omplir
els nostres monuments i el nostre poble. També
seguim treballant amb l’àrea de Promoció Econòmica amb les visites posades a les nostres empreses del municipi. Una manera més de fer xarxa
i atendre necessitats.
Hem acabat recentment la renovació de la totalitat de l’enllumenat públic municipal. Estem molt
satisfets d’aquesta actuació que ens permetrà
estalviar despeses i seguir treballant en els objectius de transició energètica del municipi.
Alguns ens vau fer arribar que calia fer un esforç
més de neteja al nucli antic. És cert que l’incivisme ha augmentat els últims temps, així doncs
hem reforçat el servei de neteja viària.
Us recordo que tant jo com l’equip de govern som
a la vostra disposició i que ens podeu adreçar
les vostres consultes, peticions o entrevistes a
l’Ajuntament. Seguim amb el compromís de ser al
vostre costat.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Nous treballs de millora
a la via pública

L’Ajuntament reclama
millores en el transport
públic d’Hostalric

La Brigada Municipal ha executat diferents treballs a
la via pública per a millorar l’accessibilitat de voreres
i passos de vianants.
Des de l’Ajuntament s’està actuant progressivament
per a eliminar les barreres arquitectòniques, millorar
la mobilitat, i generar itineraris accessibles per a accedir a tots els equipaments públics i d’interès general, zones comercials, etc.

L’alcalde d’Hostalric, Nil Papiol, va mantenir una reunió
de treball amb representants de la Direcció General
de Transport Públic i Mobilitat. L’objectiu de la trobada
era traslladar a la Generalitat de Catalunya les necessitats i mancances que presenta actualment el servei
de transport públic al municipi per tal de poder donar-hi
resposta.
En aquest sentit, l’Ajuntament va exposar, entre d’altres,
la manca de freqüència de pas de trens per l’estació
d’Hostalric; la falta d’alternatives de transport públic,
com ara línies d’autobusos; o la mancança de connexions a diferents centres de salut o ciutats importants.
Finalment, Nil Papiol també va sol·licitar a la Generalitat treballar conjuntament en un Pla de Millora del
Transport Públic a Hostalric que inclogui un estudi de
la situació actual, propostes de millora i un calendari
d’implementació de les actuacions.

Finalitzen els treballs d’asfaltat als carrers Agudes
i Sant Joan
A principis del mes de març l’Ajuntament va donar per ﬁnalitzats els treballs de condicionament i asfaltatge
dels carrers Agudes i Sant Joan.
Les tasques tenien com a objectiu
arranjar els desperfectes i millorar
l’estètica i la seguretat d’ambdós
vials. A més, aquest arranjament també era una de les actuacions urbanístiques previstes per enguany en el Pla
de Mandat del govern municipal.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

L’Ajuntament enjardina
l’entorn de l’acàcia del Japó
El consistori ha actuat a la plaça de Can Llensa per a enjardinar l’entorn de l’acàcia del Japó, un arbre que l’any
2020 va ser declarat pel consistori com a arbre d’interès
local.
L’exemplar va ser portat al municipi pel botànic hostalriquenc Santiago Llensa fa prop de 80 anys i actualment
és una de les icones locals del paisatge d’Hostalric. Amb
tot, al llarg dels anys havia patit un procés de deteriorament que requeria l’adopció de mesures especíﬁques de
protecció. Així, amb aquesta declaració l’Ajuntament va
apostar per donar rellevància i per a garantir el benestar
d’aquest símbol de la vila.

Hostalric estalviarà cada any 262 tones d’emissió de CO2 i
uns 60.000€ amb la nova il·luminació exterior
L’Ajuntament ha donat per acabades 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 era 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 recentment ha ﬁnalitzat la segona i darrera fase de
l’actuació, que ha conclòs amb la substitució de tot l’enllumenat municipal. Així, a partir d’ara es preveu un estalvi
anual de 262 tones d’emissió de CO2 i un estalvi econòmic
d’uns 60.000€ cada any.
En total s’han substituït 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.
55 ABRIL 2022
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Finalitzen els treballs
d’arranjament al carrer
Bonaventura Codina
L’Ajuntament ja ha donat per acabades les obres que
s’han dut a terme al llarg dels darrers mesos per
arranjar els desperfectes que el temporal Glòria va
provocar en aquesta via durant el passat mes de gener del 2020. L’actuació ha estat executada per Salvador Serra SA, empresa adjudicatària del contracte
d’obres.
El pla es va adjudicar per 217.558€ (IVA inclòs) i ha estat possible gràcies al ﬁnançament del Departament
de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Els treballs al carrer Bonaventura Codina han consistit 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. També s’hi ha afegit enllumenat públic que abans no n’hi havia. Finalment,
el carrer també comptarà amb places d’aparcament
que ajudaran a descongestionar el nucli antic.

Comença la restauració del baluard de Sant Francesc
de Paula del castell
Amb una subvenció del Servei de Monuments de la Diputació de Girona, la col·laboració dels serveis tècnics
de l’Ajuntament d’Hostalric i l’empresa local Construccions Llove-Puigtió, SL, s’ha dut a terme la primera fase
de la restauració del baluard de Sant Francesc de Paula
del castell d’Hostalric.
A començaments del segle XX amb l’adequació d’un accés rodat a la part superior del castell i amb el consegüent enderrocament d’una part de la cara nord del baluard i l’escapçament dels parapets i troneres del front
que miren a la vila, es va provocar un deteriorament del
monument que es va veure accentuat per una esllavissada del pany esquerre d’aquest baluard ocorregut entorn dels anys seixanta. Amb el pas del temps aquesta
part del castell s’ha anat deteriorant cada cop més i
amb el temporal Glòria de l’any 2020 va empitjorar.
Amb aquesta actuació s’ha fet un reforç i consolidació
de la primera part del mur del baluard per aconseguir estabilitzar les parets i afavorir la seguretat dels visitants
del castell. Com que la llei 9/1993, de 30 de setembre del
Patrimoni Cultural Català, prohibeix reconstruir les parts
afectades i les actuacions s’han de fer amb materials
contemporanis per poder fer una lectura del monument
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històrica, s’ha fet amb formigó imitant la base basàltica
del castell. Amb el pas del temps aquesta actuació s’anirà
integrant en el monument i la seva visualització no serà
tan contrastada. D’aquí a uns mesos es continuarà amb
la restauració i consolidació de la resta del baluard.

ACTUALITAT MUNICIPAL

Coneixes el servei per a empreses i
emprenedors a Hostalric?
L’Ajuntament, el Consell Comarcal de la Selva i La Selva Emprèn ofereixen un servei d’acompanyament, assessorament, informació i formació a totes aquelles empreses i emprenedors d’Hostalric que tinguin una
idea de negoci i/o vulguin consolidar el seu projecte.
A més, també s’organitza un catàleg de cursos i activitats per a millorar i
ampliar les habilitats emprenedores; trobades empresarials per ampliar
la xarxa de contactes i generar noves sinergies; i un espai d’entrevistes
i converses a través de plataformes en línia a emprenedors i empreses
per donar visibilitat al teixit productiu de la comarca.

El castell
d’Hostalric ja
llueix nova
il·luminació
Al llarg de les darreres setmanes
l’Ajuntament d’Hostalric ha actuat
a la zona del castell per a substituir tot el sistema d’il·luminació
exterior de l’equipament.
En concret les tasques s’han dut a
terme a la façana nord i al fossat, i
l’actuació ha consistit en la substitució de les antigues lluminàries
per nous dispositius led amb
l’objectiu de millorar l’eﬁciència
d’aquests dispositius i contribuir a
l’estalvi energètic.

La Comissió de la Gent Gran duu
a terme enquestes als majors de
75 anys

La Taula del Benestar i Comunitat d’Hostalric ha creat una Comissió de Gent
Gran amb l’objectiu de realitzar enquestes i poder preguntar a les persones
majors de 75 anys quines són les seves necessitats, per tal de donar-hi resposta a través d’un voluntariat i amb el seguiment de l’Ajuntament.
La Taula del Benestar i Comunitat d’Hostalric és un espai de trobada
obert a la participació on es reuneixen entitats (Ajuntament, CAP, Càrites,
Consell Comarcal, Creu Roja...) i tècniques de diferents àmbits (Serveis
Socials, Salut, Educació, Joventut, Orientació Laboral, etc.) que treballen
al municipi conjuntament amb la Regidoria d’Afers Socials del consistori.
Aquesta diversitat de les participants permet compartir visions i experiències des de diferents punts de vista per tal de detectar quines necessitats té la població i pensar com donar-hi resposta col·lectivament, a
través del treball en xarxa i del treball comunitari.
55 ABRIL 2022
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FIRA MEDIEVAL D’HOSTALRIC

Hostalric recupera la Fira Medieval amb un èxit absolut!
Del 15 al 17 d’abril un gran nombre de veïns i veïnes i visitants van gaudir de múltiples propostes lúdiques, culturals i festives en el marc de la Fira Medieval d’Hostalric.
Una cita que enguany ha tornat amb més força que mai
després de la pandèmia per a commemorar una edició
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molt i molt especial. I és que aquest icònic esdeveniment
impulsat per l’Ajuntament -amb el suport i la col·laboració del teixit associatiu i comercial local- commemorava
enguany la seva 25a edició.

FIRA MEDIEVAL
EL NADAL D’HOSTALRIC
A HOSTALRIC
Hostalric recupera la Fira Medieval amb un èxit absolut!
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FIRA MEDIEVAL
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A HOSTALRIC
Hostalric recupera la Fira Medieval amb un èxit absolut!
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#OHHOSTALRIC

La XXV Fira Medieval, tot un èxit!

Acabem un mes d’abril marcat per la XXV Fira Medieval.
Totes i tots plegats hem omplert els carrers del recinte
medieval i hem gaudit dels espectacles i tallers després de 2 anys! La celebració de la XXV edició de la Fira
ens ha commogut a totes i tots, recordant en imatges i
vídeo les celebracions anteriors i la implicació de totes
les hostalriquenques i hostalriquencs en l’organització.
A nivell turístic, els i les visitants han gaudit tant o més
que nosaltres amb l’esdeveniment. L’ampliació d’horaris d’obertura del castell i l’augment de l’oferta de visites guiades (6 per dia els dies de la Fira Medieval) ha
superat les expectatives, penjant el cartell de complet
a tots els torns.
El volum de visitants de la Fira va en la línia del primer
trimestre del 2022, destacant la reactivació de les visi-

tes concertades d’agències de viatges, tour operadors i
escoles principalment entre setmana, i la consolidació
d’Hostalric com a destinació de turisme de proximitat
amb els productes de visita guiada al castell i la visita
en clau a la vila medieval.
FINS EL 30 DE MAIG ELS HORARIS D’OBERTURA DEL
CASTELL SÓN:

• Dissabtes, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
• Diumenges de 10 a 14 h
A més de les visites guiades els caps de setmana i festius a les 12 h.
Les veïnes i veïns teniu l’entrada gratuïta i reducció
a les visites guiades (4€). Us animem a turistejar al
vostre poble!

55 ABRIL 2022
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IGUALTAT

Tercera Setmana Lila d’Hostalric: “Amb nom de dona”
Hostalric va tancar el 13 de març el programa d’activitats
de la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
La tercera edició de la Setmana Lila d’Hostalric impulsada per la Regidoria d’Igualtat va resultar tot un èxit i els
diferents actes que es van organitzar van comptar amb
una nodrida participació dels veïns i veïnes.
L’Ajuntament i el teixit associatiu van tornar a sumar esforços enguany per organitzar diverses activitats lúdico-pedagògiques de sensibilització i conscienciació per
reclamar la igualtat real entre dones i homes i per reivindicar els valors del feminisme. Així, el programa d’activitats de la tercera Setmana Lila d’Hostalric englobava
prop d’una vintena de propostes adaptades a les mesures
de seguretat i restriccions vigents.
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HOSTALRIC DINÀMIC

Immensa mostra de solidaritat del poble d’Hostalric cap a
Ucraïna
L’Ajuntament d’Hostalric, conjuntament amb l’Ajuntament
de Massanes i seguint una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Palafolls, va dur a terme una recollida urgent de
material humanitari (aliments, medicaments, productes
infantils, productes d’higiene corporal, roba d’abrigar i mantes) per tal d’ajudar a la població ucraïnesa.
En aquest sentit, la solidaritat dels veïns i veïnes del municipi va ser immensa i una part dels productes recollits ja
s’han pogut enviar cap a Ucraïna. De la resta se n’ha fet una
reserva per si fos necessari en l’acollida de famílies refugiades provinents d’aquest país.
El consistori vol agrair a tots els hostalriquencs i hostalriquenques la seva solidaritat, així com la tasca duta a terme
pels voluntaris i voluntàries que van col·laborar en la preparació del material. També es vol posar en valor el suport
de l’entitat Love Animals Hostalric i de totes les àrees de
l’Ajuntament, que van servir com a punt de recollida i de
transport dels productes.

El Carnestoltes arriba a Hostalric
El 25 de febrer la plaça de la Vila va acollir l’espectacle d’animació infantil “El planeta del Rei Carnestoltes”, a càrrec de
Rovell de l’Ou i organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. L’activitat va ser tot un èxit i molts infants van venir
disfressats per a rebre el Rei Carnestoltes.

El MICFootball torna a Hostalric durant la Setmana Santa
Després d’una aturada de dos anys a causa de la pandèmia de Covid-19 aquest 2022 va tornar el MICFootba-

ll (MIC-Mediterranean International Cup) de la mà de
l’Agrupació Esportiva MIC Football. I ho va fer amb Hostalric com un dels protagonistes.
I és que el nostre poble va ser novament una de les seus
d’aquest prestigiós torneig internacional de futbol base
que es va celebrar durant la Setmana Santa a diverses
poblacions de les comarques gironines. Un esdeveniment
esportiu que enguany va comptar amb l’assistència de
300 equips d’uns 30 països i de 6.000 participants.
En el cas d’Hostalric els partits del MICFootball 2022 es
van disputar al camp municipal de futbol, que del 13 al 15
d’abril va acollir un total de 23 enfrontaments; entre ells,
els de l’Atlètic Club Hostalric.
55 ABRIL 2022
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HOSTALRIC DINÀMIC

Èxit organitzatiu
i participatiu de
l’Hostrailric
El 20 de febrer Hostalric
va viure la cinquena edició de la cursa de muntanya Hostrailric organitzada pel Club Esportiu
Hostrailric. La sortida es
va fer des del portal de
Barcelona i va ﬁnalitzar
a la Fortalesa d’Hostalric.
La prova va ser tot un èxit
de participació i organització i ja s’ha convertit en
una cursa molt popular
entre els corredors i corredores més exigents; així
com una cita de referència dels trails en l’àmbit
provincial.

La Domus-Can Llensa acull una
exposició de l’Institut Vescomtat
de Cabrera sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible

L’Institut Vescomtat de Cabrera va organitzar ﬁns al 28 de febrer a la sala
d’exposicions de La Domus-Can Llensa una mostra feta per l’alumnat i el
professorat d’aquest centre educatiu
sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
L’exposició constava de diferents plafons explicatius dels ODS i dels treballs fets per l’alumnat al seu voltant.
Així, els joves de primer d’ESO van
treballar el tema del ﬁ de la pobresa;
els alumnes de segon, les ciutats sos-

14

55 ABRIL 2022

tenibles; els de tercer, la diversitat de
gènere; i els alumnes de quart d’ESO
van fer un treball general.
A part de poder visitar la mostra a La
Domus-Can Llensa el projecte també
es va obrir de portes en fora. I és que
al llarg de tota l’avinguda Fortalesa
es van habilitar uns plafons fets per
l’alumnat del centre per tal que els
veïns i veïns i la comunitat educativa
de l’Escola Mare de Déu dels Socors
poguessin conèixer el projecte.

Com cada
Dilluns de
Pasqua
Hostalric
celebra la
Festa de la
Germandat
L’acte va tenir lloc el 18 d’abril i
enguany va comptar amb la participació dels Saltaires d’Hostalric.
Gràcies a ells i a la Cobla Ciutat
de Granollers es va poder gaudir
d’aquesta tradició tan arrelada a
la vila. A més, el pendó de la Germandat va presidir l’acte.

HOSTALRIC SOSTENIBLE

Un any del porta a
porta a Hostalric, amb
uns grans resultats!
A Hostalric vam començar el servei de recollida
porta a porta el diumenge 18 d’abril, ara fa justament 1 any.
Es podria dir que, d’un dia per
l’altre, tots els veïns i veïnes
d’Hostalric vam experimentar
un canvi en els nostres costums quotidians: o bé perquè ja reciclàvem i només ens
vam haver d’adaptar al nou
sistema de lliurament dels residus; o bé perquè encara no
reciclàvem, o ho fèiem poc, i
vam descobrir i ens vam sorprendre davant l’espectacular
descens que registraven les
nostres bosses de rebuig.

EL RESULTAT FINAL
DE TOTA AQUESTA
FEINA HA ESTAT
REBAIXAR EN
MÉS D’UN 80%
LES TONES DE
RESIDUS LLENÇATS
A L’ABOCADOR
DURANT ELS
MESOS
En la celebració d’aquest primer any, reproduïm de nou a
les xarxes l’episodi número 10
de la sèrie televisiva de “La
crònica del porta a porta”, titulat justament “Un any més
tard...”

En aquest episodi es reﬂecteix perfectament la substancial reducció de la fracció del
rebuig que aconsegueixen els
dos protagonistes de la “Crònica”, la Termals i en Muralles;
ﬁns al punt, divertidament
exagerat, que acaben oblidant on havien endreçat per
darrera vegada el cubell que
destinaven a aquesta fracció
no reciclable.
En el mateix episodi, i seguint
amb el mateix to d’humor, els
protagonistes fan esment de
l’ús extremadament residual
que fan de l’àrea d’emergència... En el seu cas, tan residual...,que, en tot un any,
encara no l’havien hagut d’utilitzar mai.
Inspirats en aquesta situació
representada a la “Crònica”,
observem com ha estat el primer any d’existència de l’àrea
d’emergència d’Hostalric.
D’entre les 2.313 llars d’Hostalric, només 26 han estat advertides de l’ús excessiu de
l’àrea d’emergència, per haver

superat les 3 vegades per trimestre. Cal remarcar, a més a
més, que la major part de llars
avisades han respost positivament o bé incorporant-se
al servei que els pertoca o
bé presentant una instància
al Consell Comarcal al·legant
els motius que els impedeixen
l’ús regular del servei porta a
porta.
El resultat ﬁnal de tota aquesta feina ha estat rebaixar en
més d’un 80% les tones de
residus llençats a l’abocador
durant els mesos que hem tingut servei porta a porta l’any
2021: passant de 726 tones
llençades de maig a desembre de l’any 2020 a les 140
tones llençades en els mateixos mesos de l’any 2021.
Ens mantenim ferms en un
consolidat i difícil de superar 86% de reciclatge assolit
en aquests mesos, però que,
amb la col·laboració de tots i
de totes, encara podríem arribar a superar aquest any!
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ENTRE LLIBRES

Col·laboracions
amb els centres
educatius
d’Hostalric

La Biblioteca Modest Salse compta
amb una àmplia col·laboració amb
els diferents centres educatius del
municipi. L’educació i el gust per a
la lectura són dos conceptes estretament relacionats i és per això que
es fa tan necessària la col·laboració
entre la biblioteca pública i els centres educatius.

Col·laboracions del
curs 2021-2022
Llar d’Infants:
• Maletes viatgeres per a les famílies.
• Hora del conte a la Llar d’Infants amb la
Bel Contes.
• Visita dels més grans a la biblioteca.
• Donació de llibres a les aules.
Escola Mare de Déu dels Socors:
• Maletes viatgeres.
• Visites escolars.
• Recurs pedagògic: literatura no sexista.
• Assessorament biblioteca escolar.
• Donació de llibres i revistes infantils.
Institut Vescomtat de Cabrera:
• Prescripció lectora a 2n i 3r d’ESO.
• Visita a la biblioteca de 1r d’ESO.
• Préstec de llibres temàtics segons
demanda.
Mentrestant, el passat mes de març es va celebrar el Dia mundial de
la Poesia i a la biblioteca vam celebrar-ho amb una sessió de l’hora
del conte i amb la dedicació de l’expositor del mes.
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JOVENTUT

L’activitat al Punt d’Informació Juvenil
El 5 de març es va realitzar el curs de Premomis al
Centre Cívic de Fogars de la Selva. Aquesta formació estava organitzada per les tècniques de Joventut
dels municipis de Fogars de la Selva, Sant Feliu de
Buixalleu, Massanes, Riells i Viabrea, Breda i Hostalric. Hi van participar més de 30 persones joves dels
sis municipis esmentats. Es va aprendre, debatre,
socialitzar, jugar i riure.

2a edició de “Converses”. S’ha elaborat un vídeo on
els i les joves que
estan cursant l’ESO
expressen com se
senten en relació al
feminisme i com els
afecta. També parlen sobre el col·lectiu LGTBI i altres temes relacionats. El
vídeo es pot veure
la canal de YouTube
de l’Oﬁcina Jove de
la Selva.

El mes de març va tornar a engegar l’Espai
l’Estol dels Llops amb
més infants i més monitoratge. L’esplai organitza trobades quinzenals per a infants
de 1r a 5è de primària,
on juguen, aprenen i
comparteixen una bona
estona. Si hi esteu interessats podeu demanar
més informació a pij@
hostalric.cat o al 630
209 132.

Punts d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària. L’alumnat
de 1r d’ESO va expressar els
missatges que voldrien penjar
dels seus “balcons” amb motiu del 8M.

Taller “Desmuntant els mites
de l’amor romàntic”. Joves de
3r d’ESO de l’IES Vescomtat
de Cabrera van reﬂexionar i
debatre sobre els mites de
l’amor romàntic i els valors i
creences que els sustenten.

Taller sobre diversitat sexual
i identitat de gènere, dirigit a
joves de 3r d’ESO de l’IES Vescomtat de Cabrera.

Teatre de joves per
a joves. L’alumnat de
l’Institut Vescomtat
de Cabrera va gaudir
de la doble representació d’”Entre Poetes
i Presos” de la companyia Sweet Boom
al Centre Cultural
Serafí Pitarra. Aquesta companyia de teatre, formada per un grup de joves de 15 a 18 anys de
Vallromanes, van representar aquesta obra on van
mostrar tot un seguit d’escenes quotidianes on les
persones joves es van sentir molt representades.

El grup d’acció juvenil decideix què volen fer els i les
joves d’Hostalric

En coordinació amb el
projecte El Tritó del Baix
Montseny s’han organitzat dues xerrades sobre
prevenció i acompanyament en temes d’addiccions dirigides en especial a joves i les seves
famílies.

Amb els i les joves del
tercer Consell d’Infància d’Hostalric s’estan
treballant les propostes
dels seus companys i
companyes de classe i
escollint quines accions
portar a terme.

Trobades setmanals del projecte de mentoria social
Rossinyol. Setmanalment la Noelia, l’Anna i la Paula
es troben amb en Musa, Malamin i Joselito per a realitzar activitats divertides, de coneixença del territori
i treballant la part lingüística.
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Des de l’AFA de l’INS Vescomtat de Cabrera 1us volem
La
Ràdio Municipal
informar que aquest any a la Fira Medieval hem inaugudona
veu a nous
rat una parada destinada a la recaptació per la festa de
protagonistes
graduació dels alumnes de 4t d’ESO. Us volíem agrair a
tots els que heu col·laborat. Ha estat una experiència increïble tant pels alumnes -que s’han involucrat, ho han
treballat
i hi Júlia
han aconseguit
la recompensa
1/ Èrica
Martin,
Mir i Anna Busquets
pre- pel gran esforçcom
per
als
membres
que
hem
pogut estar presenten el projecte de recerca de la Júlia. La
sents
de
l’AFA.
vespa asiàtica, una batalla guanyada una baTambé aproﬁtem per recordar que us feu socis de l’AFA
pel curs 2022-2023. Ser socis té molts avantatges i és
molt senzill. Entra a la pàgina web de l’Institut Vescomtat de Cabrera a l’apartat de l’AFA, i allà ho trobaràs tot.
Aquesta Fira Medieval ha estat la primera de moltes coses que volem poder aportar a tots com experiència pels
nostres alumnes; i com més siguin, millor. Gràcies a tots
i totes, saluts i us esperem.

Anem creixent
“A poc a poc i bona lletra”. Tal com dèiem fa un temps en
aquesta mateixa revista, anem creixent com a club i com
a esportistes dintre del món de les bitlles catalanes.

Hem ampliat els nostres equips a tres: Castell, Muralles
i Torres. Hi ha hagut noves incorporacions al club i també hem participat en més competicions; i tot això, sense perdre la nostra idea fundacional d’acostar un esport
tradicional català a les persones del poble en un clima
de companyonia i “bon fer”. De fet, com es diria col·loquialment, de “bon rotllo”. Ens interessa i ens agrada la
competència i la competitivitat, però no ﬁns al punt de
convertir-les en les úniques raons de ser del club.
En moments durs com els actuals cal defensar, per damunt de tot, la inclusió, l’acolliment i la col·laboració
comunitària per aconseguir ﬁtes comunes que facin
avançar la societat. Nosaltres volem contribuir amb el
nostre equip de bitlles, actuant localment i amb un granet de sorra, a la confecció d’una obra imponent com
les muralles, el castell o les torres del nostre poble.
En el pla merament esportiu, participem en la Lliga Ca-

talana tant a nivell d’equips com individual; i a la Copa
Generalitat, amb resultats que ens motiven dia a dia per
anar endavant. Tampoc deixem de banda els tornejos
amistosos i fem trobades amb diferents equips de les
nostres contrades. Mai hi falta el bon humor i sovint tampoc un bon esmorzar o dinar de germanor.
La nostra voluntat de participar activament en les activitats del poble ens duu a organitzar periòdicament activitats a les instal·lacions de la zona esportiva i ens portarà
un any més a participar en els actes de la Fira Medieval,
en la qual col·locarem les nostres pistes i material al
Pati d’Armes del Castell celebrant emocionants partides
amb els equips amics de CB Mallorquines-Sils, CB Perxa
d’Astor, Retal Gaserans i Penya del Bistec.
Convidarem a tothom que s’acosti a conèixer l’esport
i la tradició. Fins i tot, oferirem la possibilitat de portar
cap a casa un saborós fuet si algun participant fa honor
a la nostra tirada reina: “la bitlla”, tombant amb els tres
bitllots cinc de les sis bitlles plantades.
Com sempre, aproﬁtem aquest escrit per fer una crida
general a la participació i, en especial, per formar un
quart equip en el qual s’integrin nois i noies nascuts/
des l’any 2010, 2011 o el 2012. Ja sabeu, si ens voleu trobar
estarem entrenant a la Zona Esportiva Municipal els dimarts i els divendres de 18:30 a 20 h; o bé fent-nos un
mail a cbemmurallats@gmail.com
També pots buscar-nos a les xarxes:
• Instagram: cbemmurallats
• Facebook: CB Emmurallats Hostalric
És un projecte engrescador i ens cal gent per anar sumant!
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ADEONA
L’associació de dones, que ja compta amb gairebé 120
sòcies (gràcies a totes!), hem començat el 2022 amb
molta empenta. A més de les entrevistes periòdiques
que ens fa en Salvador de la Ràdio DOS 84 per anar
comentant novetats, estem contentes d’anunciar que,
recentment, hem fet la primera sòcia africana!
Pel que fa a les activitats, a ﬁnals de febrer vam organitzar una sortida a Barcelona per anar a visitar l’exposició sobre la vida de Frida Kahlo, la qual va ser tot
un èxit. Gairebé una cinquantena de vilatans i vilatanes
vam poder submergir-nos (gairebé de manera literal) a
la biograﬁa de l’artista mexicana i comprendre millor
la seva acolorida i inconfusible obra, plena de simbolisme. Sens dubte, tota una experiència!
Durant la Setmana Lila aDeONA vam participar en els
diferents actes organitzats per l’Ajuntament. No obstant, per causa de les inclemències meteorològiques,
vam veure’ns amb la necessitat d’ajornar les dues activitats que teníem previstes per aquell cap de setmana
i realitzar-les més endavant.

Torneig Satori i Copa
Internacional Oyama 2022
El passat 19 de febrer es va celebrar a Santa
Coloma de Gramenet el Torneig Satori en horari de matí i la Copa Internacional Oyama en horari de tarda. Un campionat per les categories
de 8 anys ﬁns als 14 en horari de matí i de 16 en
endavant en horari de tarda.
Per part del nostre club van participar nou
competidors al matí i un a la tarda, obtenint
uns bons resultats. Ens van representar l’Arlet,
Noa, Aaron, Joel, Hayoub, Nahuel, David, Eric,
Eloi i Raul. Com a coachs van actuar Sempai
Ylenia i Sempai Isabel; i com a àrbitre, Shihan
Raul Barjuan.

Facebook: Dojo la Selva Hostalric
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La primera d’elles, prevista pel dissabte 23 d’abril, és la
primera edició d’una exposició d’art que acollirà obres
molt diverses creades per dones de la vila. Es podran
visitar durant tot el dia al claustre de l’Ajuntament. Les
mateixes artistes hi seran presents. I ja cap a ﬁnals de
maig, el diumenge dia 22, tenim programada la segona
activitat pendent: la Caminada del Dia de la Dona. Es
durà a terme durant el matí i, en acabar, hi haurà esmorzar i un obsequi per totes les persones participants.
Així que us animem a venir i a fer-vos sòcies!

Campionat Nacional katas IKOKU 2022
Diumenge 27 de març es va celebrar a Hostalric el Campionat Nacional de katas IKOKU 2022. Després de molt de temps
tornàvem a celebrar aquest campionat a la nostra vila. Amb
quasi 200 competidors i 19 clubs participants de tot l’estat i
la representació d’una delegació de Bèlgica, vam poder gaudir d’un gran campionat. La disputa més gran va estar en la
categoria sènior femení, on van participar 16 competidores,
entre les quals es trobaven diverses campiones d’Europa i
d’Espanya en anys passats. Finalment, i per dècimes, es van
decidir els tres primers llocs, col·locant-se la nostra representada en tercer lloc i guanyant una plaça pel proper campionat d’Europa que se celebrarà el mes d’octubre.
Es van obtenir un total de dos primers, tres segons i quatre tercers classiﬁcats. Van participar l’Eli, Akane i Santi en
categoria prebenjamí, Noa, Hayoub, Aaron, Joel, Alex Luna,
Hugo, David, Eloi, Eric, Victor, Izan, Cloe, Maria, Sempai Raul
M.,Sempai Ylenia i Sempai Isabel.
Gràcies a tot@s els que veu estar allà per animar els nostres competidors. Continuem treballant, ja que aquest mes
d’abril tenim el Campionat Nacional de kumite, classiﬁcatori
també per a l’europeu; i al mes de maig, el nostre XIII Torneig
Infantil Vila d’Hostalric. Us anirem informant i esteu tots
convidats a veure el proper torneig infantil, on podreu veure
els més petits en acció.

Instagram: @dojo_la_selva
Web: www.clublaselva.es

Correu electrònic: karate@clublaselva.es
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Associació Saltaires d’Hostalric
Hola a tothom.
Saltaires seguim treballant per la sardana a Hostalric.
El passat 20 de febrer vàrem tenir la primera Assemblea Ordinària de Socis, acabada amb una ballada de
sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles.
El 4 de març va ser el centenari del naixement del
compositor de Massanes, Lluís Duran i Massaguer,
molt vinculat al nostre poble. El Dilluns de Pasqua, en
la Festa de la Germandat, en la ballada de sardanes
organitzada per l’Ajuntament, com a cloenda, la Cobla
Ciutat de Granollers va interpretar “Hostalric, Palau de
Pedra”. I en un lloc tan adequat com el claustre. Com
ens emocionen les sardanes i en especial aquesta!
El 5 de juny, amb motiu del segon aniversari de Saltaires, la Cobla Osona també la interpretà com a cloenda.
I ens acostarem a l’estiu que tindrem la Festa Major i
esperem tenir recursos per més ballades amb cobla.
Cal agrair la donació que ens ha fet la Biblioteca Modest Salse i Camarasa de les revistes del 2021 “Som i
Unió”, relacionades a la Sardana.

Mireia Vives Camús Presidenta

Tothom que es vulgui afegir a
l’empresa de viure la sardana
a Hostalric pot fer-ho fent-se
soci o participant en les ballades. Agraïm novament 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.

Projecte pictòric Sta. Maria del Socors
Després d’haver pintat un mural a la capella del baptisteri de la nostra parròquia, un grup de vilatans va proposar al pintor Joan Carles Osuna continuar enriquint
el temple amb altres obres. S’ha realitzat un projecte
que consisteix a decorar tres capelles més. Així, en total seran quatre i segueixen un cicle iconogràﬁc que
comença per l’Anunciació, segueix per La Nativitat, La
Presentació de Jesús al Temple i conclou amb el mural
ja realitzat del Baptisme. Aquestes capelles són les situades a la banda esquerra segons s’entra a l’església.
Comptem amb l’aprovació de la comissió d’Art Sacre
del Bisbat de Girona que ha examinat el projecte després d’una reunió i d’haver entregat una memòria explicant-lo detalladament. El Bisbat, però, no ens ajudarà
econòmicament, ja que només ﬁnança obres d’estricta
necessita, com per exemple reparacions estructurals
o similars.
Així, a part de la necessitat de ﬁnançar l’obra pictòrica
en si -que es realitzarà amb pigments al tremp d’ou i
full d’or- abans de res s’ha de fer un sanejament total de les parets, deixant-les acabades amb morter de
calç, i també fer modiﬁcacions en la instal·lació elèctrica, canviar bases d’endoll, interruptors, punts de
llum i reubicar-los de nou per tal de deixar els murs a
punt per rebre la capa pictòrica.
És per això que s’han engegat una sèrie de propostes
per recollir fons per poder tirar endavant aquesta obra:

concerts a la parròquia, un torneig d’escacs o una cursa
de bicicletes... Podeu trobar tríptics informatius i punts
de llibre en alguns comerços de la vila. Els dissabtes i
diumenges al matí mantenim la parròquia oberta per
a tot el qui vulgui adreçar-se i veure in situ el projecte.
Des d’aquí ens dirigim a tots els vilatans i vilatanes i
els animem a col·laborar, ja que necessitem suport
econòmic per dur a terme aquest projecte que a simple vista pot semblar banal, però que pretén fomentar
uns valors, no deixant perdre la nostra cultura que ens
ha acompanyat des de fa més d’un mil·lenni. I vist amb
perspectiva aportarà a la nostra vila (ja rica en si) un
afegit patrimonial. També agraïm els que ja des d’un
bon començament ens han fet propostes i ens estan
ajudant d’una manera o altra. Gràcies!
Si voleu saber més o teniu qualsevol dubte ens podeu
escriure a misaaparroquia@gmail.com.
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L’Institut Vescomtat de Cabrera i els ODS
A l’article anterior de la revista us anunciàvem que enguany el nostre institut ha començat a treballar amb
tot l’alumnat d’ESO els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS). Durant tot el mes de gener al hall de
l’institut hem exposat uns cartells dels ODS, exposició
promocionada per la Creu Roja de Girona amb la col·laboració de la Diputació de Girona . El passat 17 de febrer
vam lliurar l’exposició a l’Ajuntament en un acte que va
comptar amb la presència del diputat de Desenvolupament i Sostenibilitat de la Diputació de Girona, Joan Fàbrega; del tècnic del gabinet de Presidència de la Diputació de Girona, Jordi López Buijs; Pablo Becerril, de la
Creu Roja; l’inspector del centre, Joaquim Costa; i en Nil
Papiol i l’Anna Noguera com a representants de les autoritats locals, de professorat del nostre centre i també
d’alumnat del nostre institut que van presentar alguns
dels treballs realitzats durant el primer trimestre.

En concret, l’alumnat de 1r d’ESO va treballar i presentar el primer ODS que té com a objectiu erradicar la pobresa. La tasca realitzada consistia a reﬂexionar sobre
el concepte de ser pobre, fer un llistat de les necessitats de les persones, van triar quines consideraven
les 10 necessitats bàsiques, per acabar fent uns cartells. L’alumnat de 2n d’ESO va treballar l’ODS número
11, “Ciutats i comunitats sostenibles”, dissenyant dues
activitats: una maqueta de la ciutat ideal i l’elaboració
i el disseny d’uns carrils bici en el municipi d’Hostalric
per potenciar l’ús de la bicicleta i el patinet.
A 3r d’ESO l’alumnat va reﬂexionar sobre la “Igualtat de
gènere”, ODS número 5, mitjançant enquestes i tractament de dades. A 4t d’ESO l’alumnat va treballar els
17 ODS a nivell global, comarcal i local. Es va analitzar
diferents dades relacionades amb els ODS a la comarca de la Selva i també a nivell més local es va fer una
entrevista a en Nil Papiol, alcalde d’Hostalric, per veure
com es treballen a nivell local els ODS. L’alumnat de
l’optativa de visual i plàstica ha elaborat uns cartells
per fer-ne difusió. Aquests cartells, amb col·laboració
de l’Ajuntament, s’han imprès i els podeu trobar en
l’avinguda de la Fortalesa.
L’exposició ha estat oberta a tota la població ﬁns el dia
11 de març a la Domus Sent Soví. I seguim treballant
amb els ODS preparant una jornada solidària el proper
13 de maig. Si entreu a la nostra pàgina web https://
agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/ podreu estar
informats dels actes que realitzarem en aquesta diada.

MEMÒRIA HISTÒRICA

Adela Negra i Ametller i Josep Comas i Turon
Retrat d’Adela Negra i Ametller (Hostalric
1876-1959) i Josep Comas i Turon (Hostalric
1873-1936), fet el dia del seu casament, el 19
febrer 1898. Ella tenia 21 anys i ell 24.
L’Adela era ﬁlla de can Teixidor, al Ravalet,
que en aquella època eren traginers i després fabricants de taps de suro. Els Negra
es van establir a Hostalric a meitats del segle XVIII, procedents de Grions, i es van dividir en dues branques: la de can Teixidor i la
de can Gandai. D’aquesta última en descendia l’americano Higini Negra i els Raventós
de Sant Sadurní d’Anoia. La mare de l’Adela
era dels Ametller de can Baguet, presents
a la vila almenys des de principis del XVIII.
En Josep Comas era del carrer de les Ànimes, avui Verge dels Socors. El seu pare s’hi
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establí, procedent de Sant Julià de Vilatorta
(Osona), en casar-se amb Rosa Turon i Fàbregas, el 1862. Pere Comas i Terricabres,
paleta de professió, va comprar, un temps
després, el mas Ruyra. Segons la tradició
oral va venir per a la contrucció del pont de
la via del torrent de ca l’Abert de Gaserans.
L’antic s’havia ensorrat el 1863. Pere Comas
va ser regidor de l’ajuntament.
En Josep Comas, regidor de l’Ajuntament
als anys 20 i 30, i l’Adela Negra tenien una
botiga de comestibles i també van ser fabricants de taps de suro. L’any 1901 van tenir
la primera ﬁlla, la Rosa, que es casà amb
l’Emili Humet i el 1906 l’Emília
Instagram: @gentdhostalric

EL FARISTOL

Comparatives

Al passat Ple extraordinari l’equip de govern vam
portar a votació una proposta per disminuir les retribucions que perceben la totalitat dels regidors de
la corporació. Tots sabem que les ﬁnances de l’Ajuntament no passen per un bon moment i sempre cal
buscar l’estalvi allà on es pot.
Des de Junts-Emociona’t per Hostalric es va insistir
en el fet que els regidors de l’actual equip de govern
cobren més ara que en l’anterior mandat. No ens
agrada fer comparatives, però és important contrastar la informació sempre, perquè en aquest cas no és
certa.
Primer, perquè els regidors que no assisteixen a les
Juntes de Govern Local cobren exactament el mateix
que en l’anterior mandat. I segon, perquès els actuals
tinents d’alcalde sense dedicació cobren de mitjana
un 13% menys que regidors amb dedicacions similars
de l’anterior equip de govern.
Els números no enganyen.
Aquest equip de govern es pren molt seriosament la
sostenibilitat ﬁnancera de l’Ajuntament. Per exemple, també hem fet un esforç de contenció de la despesa en dietes i dinars de l’anterior equip de govern.
Passant dels més de 12.000€ de l’anterior mandat a
poc menys de 900€ en l’actual.
Som gestors de diners públics i cal actuar com a tal.
Us recordem que l’equip de govern està a la vostra
disposició per respondre als vostres dubtes o qüestions que us puguin interessar. Ja sigui a través de
les nostres xarxes socials o bé a través del WhatsApp
659 83 22 48. Una petició que no ens arriba pot acabar sent una petició desatesa i som aquí per donar-hi
resposta.

No, no és temps
de llençar diners!

Bones de nou a totes i a tots. En aquest número de la
revista ens agradaria tractar un tema que vam portar
a debat en el passat Ple. Volem aproﬁtar per convidar-vos a escoltar-los. Últimament, són força engrescadors i interessants. Parlem dels Pressupostos
Participatius que, per nosaltres, són una eina confusa
que sovint genera un mal ús dels diners del poble.
Per què diem això?
Cada 4 anys hi ha eleccions generals al municipi. La
gent escull els representants que duran a terme les
decisions importants pel poble. Necessitem, doncs,
generar els pressupostos participatius per tal de
suplir aquest deure? Només un tant per cent poc
signiﬁcatiu del municipi pren part d’aquestes votacions i decisions que afectaran la resta. Com es pot
demanar al poble quins projectes s’han de fer sense
haver preguntat abans si volen participar d’aquesta
elecció? Tant costa pensar que la poca participació
dels pressupostos signiﬁca que la gent no vol decidir
i vol que ho facin aquells que han demanat el vot i en
els que han conﬁat? O potser serveix d’estratègia per
quan els projectes no surten com esperàvem NO haver d’assumir responsabilitats i utilitzar l’excusa que
ha estat el poble qui ha triat on gastar els diners?
Per entendre de què parlem podem fer referència al
guanyador dels pressupostos participatius del 2020:
la zona verda que recentment s’ha fet davant de l’escola i que està en boca de tots. La majoria de la gent i
que representa un tant per cent molt més elevat a la
gent que hi participa votant, creu que NO era necessari aquest projecte ara mateix. Que els 56.000 euros
que ha costat eren molt necessaris per a altres coses
que malauradament no tindrem. La gent està indignada perquè, senyors, ara més que mai, no és temps
de llençar diners!
Ens acomiadem esperant que hagueu passat una
bona Setmana Santa i una millor Fira Medieval!
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LA CONTRA

L’Ajuntament dona
compliment al
projecte guanyador
dels Pressupostos
Participatius 2020
L’Ajuntament ha donat per acabades recentment les
obres per a condicionar una part de la zona de davant les
escoles amb un espai verd, arbres, plantes, bancs i una
font per gaudir de l’entorn.
Aquesta actuació va ser la més votada pels veïns i veïnes
en la convocatòria de Pressupostos Participatius del 2020
-amb un total de 191 vots-, i aquest 2022 ja és una realitat.
Cal recordar que abans de l’inici dels treballs el consistori
va explicar a tota la població els detalls d’aquest pla a
través d’una sessió informativa a càrrec de l’arquitecte
del projecte, Josep Boada i Planas, i de l’alcalde Nil Papiol.
Els Pressupostos Participatius en xifres
Pressupostos Participatius 2020:
• Nombre de propostes presentades per la ciutadania: 101
• Nombre de propostes seleccionades al Fòrum Ciutadà
de Priorització: 14
• Nombre de persones que van participar en la votació
ﬁnal: 530 (14,77%, duplicant així la participació assolida
en l’anterior edició)
• Proposta guanyadora: condicionar una part de la zona de
davant les escoles amb un espai verd, arbres, plantes,
bancs i una font per gaudir de l’entorn (191 vots)
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Pressupostos Participatius 2021:
• Nombre de propostes presentades per la ciutadania: 148
• Nombre de propostes seleccionades al Fòrum Ciutadà
de Priorització: 10
• Nombre de persones que van participar en la votació
ﬁnal: 409 (11,21%)
• Proposta guanyadora: adequació d’un local per a joves a
la planta inferior de l’ediﬁci de la Domus (151 vots)
Treballant en la proposta guanyadora del 2021 i preparant
la nova edició dels Pressupostos Participatius
Mentrestant, l’Ajuntament ja treballa en l’adequació d’un
local per a joves a la planta inferior de l’ediﬁci de La DomusCan Llensa (proposta guanyadora dels Pressupostos
Participatius 2021); i també està tot a punt per a impulsar
pròximament la convocatòria de Pressupostos Participatius
d’aquest 2022.
Tots els detalls de la convocatòria es publicaran pròximament
als webs www.hostalric.cat i www.decidimhostalric.cat
i als perﬁls oﬁcials de l’Ajuntament a Facebook, Twitter i
Instagram.

