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LA SELVA

Hostalric té pendent un ajut de 411.000 €
de l’1% cultural pel canvi de govern a l’Estat
 L’Ajuntament té el compromís de l’Executiu de Zapatero però 8 mesos després Foment no l’ha citat per signar el conveni
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HOSTALRIC | E.BATLLE

Hostalric està desenvolupant
un pla director del castell que té
encallat un ajut des de fa uns vuit
mesos amb el canvi de govern a
l’Estat. I és que la tardor de l’any
passat l’Ajuntament d’Hostalric i el
Ministeri de Foment de l’aleshores
executiu de Rodríguez Zapatero es
van comprometre a donar un ajut
d’uns 411.000 euros, provinents de
l’1% cultural, a l’Ajuntament per rehabilitar parts del castell. Després, un cop es va instal·lar a la
Moncloa el popular Mariano Rajoy, l’alcalde Josep Antoni Frias
(CiU) assegura que no han tingut
cap notícia dels responsables del
Ministeri de Foment del PP.
Això per tant ha provocat que
vuit mesos després no s’hagi signat encara el conveni que ha de
materialitzar-se en aquesta subvenció de més 400.000 d’euros
destinada a rehabilitar àrees del
castell d’Hostalric. Tot i això, el batlle no s’instal·la en el negativisme
i espera que en algun moment, els
nous titulars del Ministeri Foment
que lidera Ana Pastor s’hi posaran
en contacte, es desencallarà l’ajut
i Hostalric rebrà els diners.

El pla director del castell que
va elaborar l’Ajuntament
preveu unes intervencions
de més d’1,6 milions d’euros

En concret, les actuacions que
haurien de sortir beneﬁciades per
aquest ajut serien la construcció
d’unes naus polivalents que es
faran mantenint i reforçant el valor de cos adossat als murs del Castell i fent una rampa d’accés al cavaller i també recuperant el paviment, similar a l’original i modiﬁcant l’accés a la galeria coberta actual. També es preveu fer una excavació de terres sobre el fossat per
conèixer el tram de muralla enterrada. I és que com recorda l’alcalde d’Hostalric «fa uns 50 anys es
va reomplir i ara buidant-lo, es recuperarà l’originalitat del fossat».
Amb això, també es farà un
pont que serà el què ara donarà
l’accés al recinte emmurallat que
ara és la carretera que transcorre
per sobre d’aquest fossat reomplert. Aquestes actuacions estan
pressupostades en més de mig
milió d’euros i, de fet, l’ajut de

Imatge virtual de les futures sales polivalents que es construiran a la rampa d’accés al castell.

l’1% cultural és el que hauria de ﬁnançar la major part de les obres.
Per ara, aquestes són les dues
actuacions que prioritza fer l’ajuntament seguint el pla director
del castell que es va elaborar i
que preveu intervencions que superen els 1,6 milions d’euros. Una

de les que queden pendents són la
construcció d’un amﬁteatre a l’aire
lliure que es preveu fer col·locant
la caixa escènica sobre l’antic fossar, que es buidarà del tot, i es recolzarà sobre un sòcol que es
construirà endinsant-se sobre la
platea d’un nou teatre, que tindrà

un espai de magatzem i vestidors.
I l’atra intervenció prevista però
que de moment no s’executa és la
part més museística, que consistiria a mostrar una maqueta de
grans dimensions del castell, interactiva i amb suport d’audiovisuals, destaca l’alcalde d’Hostalric.
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Vilobí Els alumnes de 3r participen en un taller
 Els alumnes de tercer de Primària de l’Escola Josep Madrenys de Vilobí
d’Onyar varen participar en un taller d’Educació Nutricional a la granja Mas
Bes de Salitja. Aquesta sessió va anar a càrrec de dues estudiants de Nutrició
Humana i Dietètica. Els alumnes van poder escoltar el projecte educatiu
enfocat a la importància d’esmorzar correctament. Els alumnes també van
gaudir d’una visita per les instal·lacions de la granja de Salitja.

Jornada de portes obertes al
nou tanatori de Tordera
TORDERA | DdG

El proper 1 de juny organitzen
una jornada de portes obertes al
nou tanatori de Tordera, que es troba situat darrere del cementiri
vell, al carrer del Doctor Arana. Les
instal·lacions es podran visitar des
de les nou del matí ﬁns a les vuit
del vespre i estaran gestionades per
l’empresa Cabré Junqueras.
Aquest nou equiapment funerari
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es va començar a construir el mes
de maig de l’any passat i compta
amb un oratori i una sala de cerimònies que té una capacitat per a
300 persones, dues sales de vetlla,
un despatx d’administració i una
zona de serveis. Tant l’ajuntament
de Tordera com l’empresa tenen
previst que el nou servei funerari
entri en servei a partir d’aquest proper mes de juny.

