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El diumenge 9 de novembre va ser el dia de les cues 
més animades que he vist mai, de la gent gran i de les 
famílies. Una diada de civisme i d’emoció.

I va ser també el dia dels voluntaris

Eren a tot arreu, ben d’hora ben d’hora i fins ben tard, 
amb un somriure sincer. Alguns dels que vaig anar tro-
bant els reconeixia. De l’Ampa, la comissió de festes, la 
coral o els geganters... Ells són els que s’arremanguen, 
els que van a les reunions i acaben ”llepant”, perquè 
els cau un càrrec no remunerat que accepten amb un 
entusiasme infatigable. Cadascú al seu poble és res-
ponsable que les coses funcionin, són la Catalunya 
amateur, la que mai falla. Algú els acusa ara cínicament 
de dividir el país, quan són ells els qui el mantenen 
cohesionat des de baix, defensant l’escola pública, la 
sanitat per a tothom, els desnonats, les festes popu-
lars... I ara el dret elemental a votar. Em dol quan se’ls 
ridiculitza o menysté. I ells allà, ajudant la gent gran 
a passar al davant, recomptant meticulosament, amb 
exquisidesa nòrdica, alegria mediterrània, resistència 
germànica. Van de cara, trepitgen fort, no tenen res a 
amagar, defensen  la feina, el barri, el poble, la ciutat, 
el país, el món. 

Col·labora

Col·laboren els nostres fills en les tasques diàries 
de la casa?

Avui els nostres fills es preparen molt bé: escola, 
idiomes, esports, extraescolars varis, música... La 
col·laboració en les tasques domèstiques sovint queda 
en segon pla per a ells, i les feines les han de fer els pa-
res: parar i desparar taula, recollir la roba, estendre-la, 

posar rentadores, netejar les sabates, omplir i buidar 
el rentaplats, cuinar, fer els llits, passar l’escombra o 
fregar, treure la pols, fer la neteja, preparar els esmor-
zars i berenars, preparar bosses de piscina, d’esports, 
maletes de l’escola, deures...

I ens equivoquem, diu Maria Vinuesa, membre de 
l’equip executiu de l’associació de Mestres Rosa Sen-
sat, que considera importantíssim que els nens tinguin 
un paper important a les tasques de la llar.

A col·laborar a casa es pot començar, a més, molt aviat. 
És un contrasentit que a les llars d’infants, amb un any 
o dos, ja s’aconsegueixi que els nens es treguin les sa-
bates, guardin les seves coses a la motxilla,... i en arri-
bar a casa se’ls hi faci tot. A l’escola es fa un aprenen-
tatge que s’hauria de continuar a casa.

A més, als nens petits els encanta ajudar. Hi ha una 
etapa en la qual la paraula “ajuda” és com màgica per 
a ells i s’ha d’aprofitar per potenciar aquestes dinàmi-
ques, perquè després siguin un hàbit ben arrelat.

Com portar-lo a la pràctica

La psicòloga Maribel Martínez aconsella, primer, fer 
una llista “per escrit” de les tasques específiques de 
cada dia. És convenient donar les indicacions en posi-
tiu (“deixar la roba bruta al cistell”, en comptes de “no 
tireu la roba bruta a terra”). 

Maria Vinuesa insisteix que l’organització familiar 
s’ha de fer en sintonia amb l’escola i subratlla com és 
d’important incentivar que s’organitzin ells mateixos 
amb els deures, tant familiars com escolars, i donar-los 
responsabilitats de petits.
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Durant el 2014, hem fet i estem fent algunes obres de 
millores d’alguns espais. Hem arreglat el camí del Pla, 
que va des de l’aparcament de Can Llens al passeig de 
l’estació. Aquesta actuació no estava prevista, però a 
causa de les pluges d’aquest estiu, es va creure necessari 
fer aquesta actuació, no només de millora del camí, sinó 
també de neteja del rec que l’acompanya en tot el traçat, 
per tal de millorar la sortida de l’aigua en moments de 
fortes pluges. Aquesta actuació ha costat 4.700 €.
 
També hem instal·lat columbaris al cementiri municipal. 
Fins ara no oferíem aquesta opció per a les persones que 
prefereixen aquest sistema d’enterrament. El preu de la 
concessió d’un columbari és de 295 €. El cost d’aquesta 
actuació ha estat de 6.000 €.
 
Hem millorat l’aparcament de l’entorn de la sala poliva-
lent amb pilones semiflexibles per evitar que els cotxes 
s’incorporin al trànsit de la carretera per sobre de la vo-
rera; amb aparcabicicletes per als ciclistes que circulin per 
aquesta zona i que es vulguin aturar al nostre poble; enllu-
menat per millorar la visibilitat a les nits, tant a la sortida de 
la sala polivalent, com de les persones que utilitzen aquest 
aparcament. També s’ha fet  un manteniment a la fusta que 
recobreix la sala polivalent, ja que s’havia anat deteriorant 
i feia falta fer-hi manteniment. Finalment, també s’han 
plantat arbres a tot l’entorn de la sala com també se n’han 
plantat de nous a l’avinguda Narcís Arnau i al carrer de la 
Roureda. El total d’aquestes millores ha estat de 13.000 €.
 

Hem millorat la canalització de l’aigua de la font de la Vila 
que recollim per al consum del poble. Aquesta captació 
d’aigua passava en superfície, de manera que els petits 
tubs estaven a la vista i sovint havien de ser reparats per 
desperfectes. Ara hem posat un tub de més capacitat i 
s’ha soterrat per l’eix del camí per tal d’evitar desperfectes 
i millorar la captació. Aquesta actuació ha costat 20.000 € 
i s’amortitzarà amb l’estalvi d’electricitat que suposa no 
haver de fer treballar tant les bombes dels pous del riu.
Durant aquest any, també hem detectat que la captació 
de les mines ha minvat. Hem fet actuacions de neteja in-
terior per tal de treure la tosca existent, però continuem 
recollint poca aigua. Hem buscat més alternatives per 

aquesta mateixa zona, però hem detectat poca aigua. 
On sí que hem trobat aigua, ha estat en la parcel·la on 
tenim els dipòsits d’aigua del poble. Durant els pròxims 
mesos estudiarem si trobem més aigua que ens vingui 
de la zona de les mines o finalment optem per fer un pou 
nou a la zona dels dipòsits municipals.
 

Aquest desembre hem començat la millora de l’antiga 
carretera de Santa Pau, al seu pas per l’Estanyol, la Pa-
nosa i la Codina. Aquest camí ha quedat molt deteriorat 
a causa de les pluges, i en alguns punts només era pos-
sible l’accés amb 4x4. S’ha decidit pavimentar el camí en 
els trams amb pendents més pronunciats i fer una des-
ena de trencaaigües per millorar la conservació futura 
d’aquest camí. 
 
S’ha enderrocat una casa al carrer de la Font. Aquesta 
actuació s’ha fet des de l’Ajuntament perquè finalment 
ens fem responsables del deteriorament d’aquest edifici 
tal com marca la llei.

El propietari, responsable d’aquesta finca, ha permès 
que es deteriorés fins al punt de causar perjudicis als 
veïns adjacents. L’Ajuntament ha actuat promovent 
l’enderroc i, un cop finalitzada l’obra, es reclamarà el 
cost de l’actuació al propietari de la finca. Aquesta ac-
tuació té un cost de 35.000 €.
 
Es va iniciar al desembre i encara s’està construint el 
carrer de Can Bagué. Aquesta actuació estava prevista 
per ser feta el 2011, i finalment el 2014 l’haurem po-
gut iniciar. Per a l’Ajuntament era important fer aques-
ta actuació, però era més important que el cost de les 
contribucions especials fos el més baix possible. Creiem 
que en moments com els que estem vivint, seria inviable 
preveure unes contribucions especials massa elevades. 
Finalment solament el 7% de l’obra serà assumida pels 
veïns. La resta d’obra vindrà finançada amb 26.000 € de 
la Generalitat, amb una subvenció aconseguida aquest 
any amb la Diputació de Girona per 60.000 € i el restant 
aproximadament uns 25.000 € per part de l’Ajuntament.

Millores

G Informació municipal
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El dia 17 d’octubre, el ple de l’Ajuntament va aprovar el 
pressupost de l’any 2015. Aquest any el pressupost pre-
senta canvis respecte als pressupostos del 2013 i 2014.
El primer canvi és l’import final d’aquest, 1.703.353 €. 
Aquest import és més elevat que el de 2014, que pujava 
a 1.316.966 €. Aquesta diferència es deu a l’augment del 
capítol d’inversions.
 
D’aquesta quantitat, 427.036,40 € estan destinats a in-
versions; 68.000 € estan destinats a millores a l’escola, 
millores en els banys i també canvi de les finestres del 
costat dret de l’escola. Aquest any canviarem les fines-
tres d’aquesta part, però és necessari anar canviat totes 
les obertures durant els pròxims anys.

Per primera vegada durant aquest mandat, hem pogut 
posar una partida per arranjar carrers. Hem previst el 
reasfaltatge d’alguns carrers del poble, com la rambla 
Dolors Moreno, el carrer Anselm Clavé, carrer Josep 
Buré, carrer dels Noguers, passeig Estació i l’accés late-
ral a l’Escola. Aquest import pujarà aproximadament a 
66.000 €.

També s’ha previst una partida per a l’arranjament de 
camins: 25.000 € per ajudar a millorar camins. Aquest 

any 2014 hem tingut un estiu molt plujós i se n’han de-
teriorat alguns. Aquests diners han de servir per millorar 
els més deteriorats o de més trànsit.

Finalment, i com a partida més important, hem pres-
supostat els primers 240.000 € per fer el carrer del Pla. 
Aquesta obra s’haurà d’adjudicar aquest 2015. El cost to-
tal de l’obra pujarà a 700.000 € i es farà en dues fases, 
una primera de 430.000 € i una segona de 270.000 €. 
D’aquesta obra, ja fa anys que en parlem. És una via prin-
cipal del poble i està en un estat molt degradat, al mateix 
temps que genera problemes d’olors i d’humitats a al-
guns veïns. Cal fer aquesta actuació per difícil que sigui.
 
També cal destacar la disminució de despeses en la 
partida d’interessos bancaris. Hem negociat nous tipus 
d’interès per a alguns préstecs i hem cancel·lat dos prés-
tecs. De manera que hem passat de gastar 30.000 € a 
7.000 el 2015.
 
Del pressupost, cal destacar el 1.350.000 € aproximats 
per a manteniment dels serveis que es presten al po-
ble: enllumenat públic, aigua, llar d’infants... Aquest any 
també hem reforçat aquesta partida, per poder arribar 
a fer el manteniment necessari.

Pressupost 2015

A finals de 2013, vàrem fer una modificació de crèdit per 
tal de comprar el camp de futbol de les Planes. Fins ara 
aquests terrenys havien estat cedits per particulars. Des 
dels primers dies de mandat, l’Ajuntament es va interessar 
per la situació d’aquests terrenys i vàrem mostrar interès 
que acabessin sent propietat seva. Tot i això, les posicions 
inicials eren molt allunyades i feien inviable la compra. Fi-
nalment, a finals del 2013 s’arriba a pactar un preu que ens 
sembla adequat per les característiques de l’equipament: 
90.000 €, que es pagarien per quedar-nos en propietat 
aquesta parcel·la de terreny. Vàrem consultar l’operació 
amb els socis del futbol i amb la junta, i majoritàriament 
va semblar una operació que s’havia de fer.

Durant tot un any s’ha comentat reiteradament aquest 
tema, tot i no haver-se executat la compra. Avui, però, ja 
estem en condicions per de dir que aquesta compra és 
imminent i que possiblement quan surti publicat aquest 
butlletí ja s’haurà firmat el contracte.

Cal dir que aquesta adquisició, avui per al futbol, un altre 
dia pot ser utilitzada per a altres utilitats. Tot i que des 
de l’Ajuntament som partidaris de mantenir el camp de 
futbol a la localització actual, ja que és al centre del poble, 
pot ser un equipament gaudit per tothom.
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Per tercer any consecutiu l’Ajuntament, durant l’estiu, 
va tornar a organitzar la BRIGADA DE VOLUNTARIS JO-
VES de 12 fins a 16 anys.

Aquest servei oferia un espai de participació directe 
per part d’aquests joves en la vida municipal i, a la 
vegada, les accions i dinàmiques que varen executar 
els joves van estar beneficioses pel municipi en gene-
ral. Per exemple: arranjar la font del parc infantil de 
la Plaça, pintar el nou pont de làrea de pic-nic de la 

Parada, repintar la senyalització de trànsit dels carrers, 
acabar amb l’adequació dels entorns del pou de la Pu-
jada del Remei. 

Un total de 33 joves van realitzar les tasques de vo-
luntariat durant les tres primeres setmanes de juliol, 
els matins: de 2/4 de 10 a 1 h. del migdia. A canvi de 
l’oferta lúdica, a càrrec de l’Ajuntament, d’un viatge a 
Port Aventura que s’hi va anar el dia 6 de setembre.

Brigada JoveG
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Calendari ball i dies celebracions:

Gener: 4, 11, 18 i 25

Febrer: 1, 8, 15, 22 i dijous Llarder.

Març: 1, 8, 15, 22 i 29

Abril: 5, 12, 19, 26 i 22 i 23 Festa Sant Jordi

Maig: 3, 10, 24 i 31

Juny: 7, 14, 21, 28 i 22 i 23 Revetlla de Sant Joan

Juliol: 5, 12 i 19

Agost: 2, 9, 16, 23 i 30

Setembre: 11, 13 i 20

Octubre: 4, 12, 18 i 25

Novembre: 1, 8, 15, 22 i 29

Desembre: 13, 27 i el 5 i 6 festa de la Llar

Llar de jubilats
de les Planes d’Hostoles

Biblioteca
Maria de Jonquers

Des de 1997, el 24 d’octubre se celebra cada any el Dia 
de la Biblioteca. Va ser l’Associació Espanyola d’Amics del 
Llibre Infantil i Juvenil qui va fer la proposta, amb la qual 
es vol reivindicar la importància que té la biblioteca com 
a espai públic i centre de reunió que vetlla per la cultura, 
la formació i la convivència de tots.

L’octubre es considera el mes internacional de les biblio-
teques. No obstant això, prou sabem que tots els mesos 
de l’any tenim l’oportunitat de poder-ne gaudir i, per 
això, volem recordar  la frase de Jorge Luis Borges: “Sem-
pre vaig imaginar que el paradís seria alguna mena de 
biblioteca”. Un paradís que tenim majoritàriament ben a 
la vora de casa; només cal entrar-hi. La resta ja és cosa de 
l’enriquiment personal de cadascú. 

I, per fer-ho, a la biblioteca tenim un ampli ventall de lli-
bres en préstec entre els quals podeu trobar les següents 
novetats d’aquesta tardor:

Novel·la:
•  KEN FOLLETT. El llindar de l’eternitat
•  VICENÇ VILLATORO. Un home que se’n va
•  LLUÍS LLACH. Les dones de la principal     
•  PILAR RAHOLA. Mariona                            
•  MARC MORENO. Els silencis dels pactes     
•  DOLORES REDONDO. Ofrenda a la tormenta          
•  DORY SONTHEIMER. Las siete cajas                    
•  JAVIER REVERTE. Un otoño romano               

Infantil i juvenil:
• JANET I ALLAN AHLBERRG. El carter joliu                       
• ELINE SNEL. Tranquils i atents com una granota  
• MOISES MATO. La Laura i el petó perdut      
• LLORENÇ CAPDEVILA. L’Èlia va de bòlit                
• JORDI SIERRA I FABRA. L’assassinat del professor de mate-
màtiques
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Ha passat un any i tornem a ser aquí a 
la revista del Nyer per explicar-vos to-
tes les actuacions en què hem intervin-
gut des de l’octubre del 2013 fins a dia 
d’avui. Veureu que han estat unes quan-
tes, les quals ens han permès millorar 
els nostres coneixements i adquirir més 
experiència. Abans de detallar-vos totes 
les actuacions que hem portat a terme, 
hem de donar la benvinguda a Toni Hi-
dalgo, que des de finals de novembre 
del 2013 és un nou membre de la nostra 
associació.

Calendari actuacions fetes

- 13 d’octubre 2013: ajuda en el rescat 
d’una persona que es trobava malament 
dalt el castell d’Hostoles. Vam treballar 
conjuntament amb el SEM i els GRAE dels Bombers.

- 29 desembre 2013, accident carretera de les Encies: 
pont del càmping, ens hi vam desplaçar dos voluntaris 
per si feia falta la nostra ajuda. L’accident va deixar dos 
ferits lleus.

- 15 gener 2014, incendi d’habitatge: activats per 
l’Ajuntament, vam haver de donar suport a les 5 dota-
cions dels bombers de la Generalitat per a les tasques 
d’extinció de l’incendi que va calcinar totalment el mas 
Reixach. Per sort no vam haver de lamentar danys per-
sonals.

- 15 febrer 2014, Olot: vam donar suport a l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot durant la rua del 
carnaval de la ciutat.

- 7 març 2014, accident al semàfor: un accident al cen-
tre del poble va mobilitzar dos voluntaris per ajudar si 
feia falta els Bombers de la Generalitat o el personal 
del SEM que es van desplaçar fins al lloc. L’accident va 
deixar dos ferits.

- 15 març  2014, Tarragona: aquest dia ens vam des-
plaçar fins a Tarragona per celebrar el Dia del volun-
tariat de protecció civil, en una trobada que organitza 
cada any el Departament d’Interior i que serveix per fer 
un reconeixement a les tasques que fem els voluntaris.

- 13 març 2014, incendi forestal: un incendi forestal 
a la zona de la Canova va mobilitzar dos membres de 

l’associació per ajudar els bombers. L’incendi, que es va 
escampar ràpidament pel fort vent que feia aquell dia, 
va cremar uns 100m2 de rostoll. Hi van treballar quatre 
dotacions dels Bombers de la Generalitat.

- 26 març 2014,  Volta ciclista a Catalunya: dos dels nos-
tres voluntaris es van desplaçar a Olot a donar suport a 
la Policia Municipal per tallar carrers pel pas d’una de les 
etapes de la Volta Ciclista a Catalunya.

- 20 abril 2014, Trailwalker: dos voluntaris van estar du-
rant bona part de la jornada a davant de la sala poliva-
lent per tallar el trànsit de la carretera, per tal que els 
participants de la Trailwalker poguessin seguir la cursa. 
Aquest dia vam comptar amb el suport dels agents de 
trànsit dels Mossos d’Esquadra.

- 25 maig 2014, mercat del Trasto: vam fer tasques 
de seguretat ciutadana i regulació del trànsit davant 
les escoles en el moment de màxima afluència de visi-
tants. Aquest dia vam comptar amb la col·laboració de 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Arbúcies.

- 20 juliol 2014, cursa nocturna: com l’any anterior, vam 
estar a peu de carretera, just a la baixada del castell 
d’Hostoles, per evitar que els participants creuessin la 
carretera. Enguany vam haver d’ajudar una participant 
que es va fer una regirada al turmell. Va necessitar as-
sistència mèdica.

- 14 agost 2014, activació del pla TRANSCAT (accident 
per mercaderies perilloses): a les 13:30 h vam rebre 
l’avís del Centre de Coordinació d’Emergències de Cata-

Associació de Voluntaris de Protecció Civil
Un any al servei del poble, un any el servei de la gent
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lunya que un camió carregat de gas havia quedat enca-
llat i amb una roda penjada, al barri de la Poca Farina. 
Quatre voluntaris ens vam desplaçar ràpidament fins al 
lloc per donar suport als bombers i fer el perímetre de 
seguretat necessari per accidents d’aquestes caracterís-
tiques. Les tasques es van allargar fins a les 10 de la nit, 
quan es va acabar de fer tot els transvasament a una 
altra cisterna. Per sort no va fer falta evacuar els veïns 
del barri ni dels dos càmpings que hi ha a la zona.

- 8 setembre 2014, Festes del Tura: ens vam tornar a 
desplaçar a Olot per ajudar en el preventiu que des de 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot fan 
amb motiu de la Batalla de les Flors.

- 27 setembre 2014, Santa Espina: coincidint amb les 
festes de la Santa Espina, vam mobilitzar-nos per fer un 
preventiu conjuntament amb els serveis sanitaris pel 
Correfoc que se celebra el dissabte a la nit.

- 18 octubre 2014, mercat de l’euro: durant el matí, a 
les hores de més afluència de gent, vam fer tasques de 
seguretat ciutadana.

- 9 de novembre 2014: durant tota la jornada vam fer 
tasques de seguretat ciutadana davant les escoles per 
garantir la seguretat dels votants i voluntaris que hi ha-
via en el centre durant la jornada del procés de partici-
pació que va impulsar el Govern de la Generalitat.

Aquestes són les actuacions que hem realitzat fins a dia 
d’avui. A continuació, i ara que s’acosta l’hivern, apro-
fitem aquestes línies per donar-vos alguns consells de 
cara a les onades de fred o de possibles nevades:

1. Tingueu preparat: un transistor i piles de recanvi, llan-
ternes, aliments rics en calories, combustible per a la 
calefacció i una farmaciola amb els medicaments habi-
tuals.

2. Reviseu: els punts d’entrada d’aire (cal que 
els protegiu amb una cinta que aïlli), l’estat 
de la teulada i el baixant d’aigua, les bran-
ques dels arbres (si són massa llargues cal 
que les podeu) i l’estat de la calefacció.

3. Escolteu la ràdio (les emissores 
d’emergència al nostre municipi són: Ràdio 
les Planes 107,7 FM o Ràdio Olot 98,1 FM).

4. Feu un ús correcte de la calefacció i des-
connecteu els aparells elèctrics que no siguin 
necessaris. Eviteu tenir estufes de llenya, car-
bó o gas i brasers en llocs tancats.

5. A zones aïllades o no urbanes mantingueu 
un rajolí constant d’aigua a les aixetes per evi-

tar que es congelin les canonades i apagueu 
els regs automàtics.

6. En cas de nevada, col·laboreu en la neteja de les vo-
reres de davant de casa i dels camins d’accés a casa a les 
zones rurals.

7. En cas que hi hagi neu acumulada als terrats, terras-
ses o balcons, retireu-la sense abocar-la a la via pública.

8. Garantiu que disposeu dels medicaments necessaris 
en el cas de tractaments perllongats o malalties cròni-
ques.

9. No tragueu les escombraries al carrer quan no funcio-
ni el servei de recollida.

10. No telefoneu: cal deixar les línies lliures per als equi-
paments de socors.

11. El telèfon al qual podeu trucar en cas d’emergència 
és el 112.

Aquests són els principals consells que s’han de seguir 
en aquests propers mesos d’hivern.

Des de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil us 
hem de recordar també que, en cas de veure qualsevol 
cotxe, persona sospitosa i per evitar possibles robatoris 
o estafes, cal que truqueu els Mossos d’Esquadra de la 
Garrotxa 972 54 17 00. Nosaltres seguirem en els pro-
pers mesos la nostra formació a l’Institut de Seguretat 
Publica de Catalunya. A més, mantindrem trobades amb 
els responsables de Protecció Civil de la Garrotxa, per 
estar ben coordinats per si hi ha alguna emergència al 
poble.

https://www.facebook.com/protecciocivillesplanesdhostoles
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GELPH, grup excursionista de les Planes d’Hostoles

Com cada any, acabat l’estiu, tornem a encetar una nova 
temporada del grup excursionista. Des d’aquí aprofitem 
per a convidar a tothom a venir a les excursions que 
hem preparat per aquest curs. Com ja sabeu, són sorti-
des obertes a tothom; només cal ser a la plaça a l’hora 
indicada i dur-se l’esmorzar. Les excursions són sempre 
el segon diumenge del mes, solem sortir a les 8 del matí 
i tornem a dinar a casa. Podeu consultar la nostra pàgina 
web on hi trobareu el programa de les sortides i moltes 
fotos i videos.

En el moment d’escriure aquest article ja hem fet les 
tres primeres excursions, la de la festa de les Encies, la 
de la festa de Cogolls i una agradable caminada a Roca-
lladre, a les Preses.

La resta del programa d’aquest curs és:

14 desembre: St Pere Sacosta (on cada any hi portem el 
pessebre)
11 gener: St Julià del Món
8 febrer: St Julià de Ramis – Fractum
8 març: Alta Garrotxa
12 abril: Cadaqués - Portlligat - Parc Tudela - Cap de 
Creus (dinar)

10 maig: El Far (festa del Jonquer)
14 juny: Montseny
12 juliol: Pic de la Dona

1a SORTIDA: SANT BRÍGIDA
La primera sortida sempre coincideix amb la festa de 
les Encies. Aquest any vam pensar que seria interessant 
anar des de les Encies a Santa Brígida (Amer) però ha-
víem d’anar i tornar pel mateix camí i, a més, es feia molt 
llarga, així que vam deixar-la oberta i qui va voler va co-
mençar a caminar a les Encies i qui va voler escurçar-la 
una mica va començar a caminar al Siubès. A part d’això 
encara hi va haver un grup de gent que ja havien anat a 
deixar cotxes a Amer i van fer aquesta versió. D’aquesta 
manera creiem que va anar bé a tothom. Hi va haver 
força gent i va fer molt bon temps. Abans de començar 
la caminada i mentre esmorzavem a Santa Brígida, vam 
gaudir de cafè i llet per gentilesa de la comissió de festes 
de les Encies.

2a SORTIDA: SANT SALVADOR
La segona sortida també sempre coincideix amb la festa 
de Cogolls, que aquest any es va despertar amb molt 
mal peu. Havia estat plovent tota la nit i va venir molt 
poqueta gent. Vam començar amb la tradicional xocola-
tada oferta per la comissió de festes de Cogolls i els 13 
participants, encara roinejant es van dirigir cap a Sant 
Salvador. Val a dir que el temps va anar millorant i va 
acabar estant un dia fantàstic.

3a SORTIDA: ROCALLADRE
La tercera excursió va coincidir amb el 9 de novembre, 
així que també vàrem ser poquets. De totes maneres 
l’excursió va ser curta, fàcil i agradable. Això ens va per-
metre ser a les Planes molt aviat i anar a votar abans de 
dinar. Havíem deixat els cotxes al Coll de Bas, van seguir 
la serra de Marboleny en direcció a Xenacs i vam visitar 
la cova de Rocalladre.
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La Coral Retorn Planenc es desvetlla!
Fa un any, encetàvem el nostre escrit amb un pèl de re-
cança pel tancament d’una etapa i una mica de por pel 
que ens portaria el futur.

Vist ara, en perspectiva, hem de reconèixer que l’any 
2014 ha representat un nou alè per a la nostra Coral Re-
torn Planenc. El nombre de cantaires ha crescut i, amb 
la seva empenta i sang nova, hem iniciat una transfor-
mació i renovació a molts nivells.

El primer dels canvis ha estat el repertori. Sense oblidar 
moltes de les peces que ja formen part de la nostra his-
tòria, hem començat a ampliar el repertori amb noves 
cançons, que inclouen repertori tradicional català i no-
ves cançons d’arreu del món.

Un altre aspecte que ha fet diferent aquest any, ha estat 
l’increment del nombre d’actuacions fora del nostre poble. 

El mes de març vàrem participar en el IXè Concert de 
Música Sacra de Palau-Sacosta ( Girona). El mes de juny, 
vàrem acompanyar als nostres amics de la Coral Palan-
driu en el seu XVè aniversari en un concert a Llançà. 

La Coral Retorn Planenc ha estat la primera coral, en 
molts i molts anys (fins i tot podríem dir que segles), 
a tornar a cantar al Monestir romànic de Sant Llorenç 
de Sous, just a sota del Santuari de la Mare de Déu del 
Mont, que ha completat recentment la seva restauració.

També hem participat en les tres edicions del “Cantem 
en Llibertat” dins dels actes del Tricentenari 1714-2014, 
organitzat per l’Agrupació Coral de les Comarques Giro-
nines. Aquest espectacle, concebut com un passeig mu-
sical per la història de Catalunya, ha comptat, a més de 
la Coral Retorn Planenc, amb 20 corals més, amb la Colla 
Sardanista “Mans Amigues”, el grup de música tradicional 
“Els Groullers”, dirigits per en Francesc d’Assís Pagès. La 
primera de les edicions es va fer a la Jonquera el passat 1 
de juny, la segona edició va ser a l’Auditori de Girona  i, la 
darrera, al Pavelló de la Draga de Banyoles el 12 d’octubre.

El mes d’agost vàrem celebrar 40 anys cantant a l’Aplec 
de la Mare de Déu del Far on, després de 32 anys acom-
panyant-nos com a presentador en els nostres concerts, 
en Josep Puigdemont, es va voler acomiadar.

Tot això, sense perdre de vista les actuacions del nos-
tre poble per les Festes de Sant Jaume i Santa Espina, 
la missa de primera Comunió, la processó de Setmana 
Santa, la tradicional Festa d’Homenatge a la Vellesa i la 
Festa del Jonquer.

A part dels assaigs i dels concerts, també hem tingut uns 
moments per poder gaudir d’uns bons àpats de germa-
nor, com el dinar de comiat que vàrem fer a Mn Frederic 
Pujol i el berenar-sopar de final de curs per Sant Joan.

I ara què?

Doncs volem continuar compartint els nostres cants 
amb tots vosaltres i animar-vos a unir les vostres veus 
a aquesta colla d’amics que ens agrada cantar i passar-
nos-ho bé.

Properament, farem una sortida per anar a veure el Mu-
sical “Mar i Cel” a Barcelona i, de cara a desembre, ja es-
tem preparant la Missa de la Llar de Jubilats, la Trobada 
de Corals de Sarrià de Ter i el nostre XXXVIè Concert de 
Nadal en el que enguany participaran les Corals “Veus 
de l’Estany” de Banyoles i “Els Cantaires de Sarrià” de 
Sarrià de Ter i els nens i nenes de les Planes d’Hostoles 
en una nova representació nadalenca.

Com ho veieu? No us venen ganes de venir i gaudir de 
bones estones? Només heu de fer unes passes i venir 
cada divendres a les 9 del vespre a la Cooperativa.

I, sobre tot, moltes gràcies a tots vosaltres pel vostre 
suport i fer que el Retorn Planenc agafi una bona em-
branzida per anar cap al Centenari.

La Junta
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Llar d’infants

el Melic
Tenim un pati nou!

Un grup de famílies i les educadores ens vam reunir el 
diumenge dia 16 al matí, ens posàvem en marxa per 
fer un replantejament del pati i així poder-ne tenir un 
de nou.

Al llarg de la setmana, juntament amb la brigada, ja 
havíem començat a organitzar, posant pedres, fent una 
muntanya de terra... per deixar-ho tot a punt pel diu-
menge.

A les 9 del matí ja érem tots a la llar per començar la fei-
na. Ens la vam anar repartint, uns van moure la caseta 
de fusta i hi van posar un tendal, d’altres van cavar per 
plantar-hi unes plantes aromàtiques i una morera per 
fer-nos ombra. També d’altres van fer una barraca, un 
circuit amb teules, uns túnels a l’herba, uns gronxadors, 
neumàtics per rodolar i una tanca de fusta als esglaons 
de ciment.

Tots vam treballar moltíssim i per anar agafant forces, 
algunes mames van preparar un bon esmorzar, pa amb 
tomàquet i botifarres a la brasa i unes coques boníssimes!

L’endemà, va ser molt bonic veure la cara dels nens al 
veure els canvis del pati, teníem un pati nou, no sabien 
per a quin racó començar a jugar... quina emoció!!
Hem d’agrair a totes les famílies, a l’ajuntament i a la 
brigada, la seva col·laboració i implicació en aquest can-
vi del pati, necessitàvem donar-li un altre aire i amb tot 
això ho hem pogut aconseguir, gràcies a tots.

Les educadores de la llar d’infants El Melic
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Casal
      d’estiu

Els continents

Bé, ja ens coneixem: aquest any ha estat el segon any 
que hem organitzat el casal d’estiu, des de finals de 
juny fins a principis de setembre.

Ha estat un casal molt participatiu, ja que hem assolit 
el nombre de 114 participants de totes les edats, des 
d’1 any fins als 14. També hem comptat amb un equip 
de dirigents format per 2 directores, 7 monitores, una 
d’elles en pràctiques, i 3 premonitors.

Aquests mesos d’estiu els hem dedicat a treballar tots 
els continents: cada setmana ens endinsàvem en un 
continent diferent i fèiem tota una sèrie d’activitats 
relacionades amb diferents països, com jocs, tallers, 
manualitats... Vam aprendre moltes coses!

A més a més, cada dijous vàrem anar a la piscina amb 
tots els participants, vàrem organitzar una acampa-
da a la parada amb els més grans, la festa nocturna a 
l’escola, el festival per Sant Jaume i, fins i tot, vàrem 
anar un cap de setmana de colònies a Begudà, on tots 
els participants van poder gaudir un cap de setmana 
diferent amb els seus amics.

Aquest any el servei de menjador l’hem donat a través 
de restaurants del poble. I volem dir que ha funcionat 
molt bé i hem estat molt contents del tracte rebut dels 
diferents restaurants que vam anar.

Estem molt satisfets de l’èxit assolit, ja que hem pogut 
portar a terme un casal d’estiu molt divers i a un preu 
molt econòmic (els comentaris que ens han arribat, 
tant de pares com de participants, ha estat molt po-
sitiu).

Finalment, només volem donar-vos les gràcies, ja que 
entre tots ho hem fet possible. Esperem continuar així 
per molts anys!

Sabeu que continuem amb l’esplai dels dissabtes, i 
també tenim previst organitzar el casal de nadal!

Esplai guai!
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· Escola Sant Cristòfol · 

Visitem la biblioteca 
Disposar d’una biblioteca municipal ben dotada i equipada 
és molt important per a un poble, perquè permet poder 
consultar i llegir llibres en préstec.

Els llibres són els millors amics, no et defraudaran mai i amb 
ells podem compartir pensaments increïbles, ens poden 
portar a la fi del món, ens poden fer imaginar coses fan-
tàstiques, ens ensenyen com un bon mestre... I, a més, ens 
demostren que sempre hi ha un nou coneixement que ens 
està esperant.

Els llibres són el testimoni mut del que anem aprenent i, això 
obstant, moltes vegades queden arraconats per motius diver-
sos: perquè no són de moda, són per a friquis, són avorrits,...

La biblioteca és un dels llocs més importants on podem tro-
bar-nos amb el coneixement i créixer com a persones.

L’ànima de les biblioteques som nosaltres, les persones: lec-
tors, estudiants, apassionats pels llibres,... que compartim 
aquest espai silenciós amb els llibres. Sense llibres no existi-
rien les biblioteques.

Amb l’augment dels mitjans moderns de comunicació i el 
ritme de vida accelerat que portem, a alguns tresors de la nos-
tra civilització a vegades se’ls treu importància i d’altres des-
apareixen. No volem que passi això amb la nostra biblioteca.

Des de l’escola la volem potenciar, que el nostre alumnat la 
conegui i la utilitzi adequadament, i per això hi fem una visi-
ta durant el primer trimestre del curs. La Carme, la bibliote-
cària, ens prepara col·leccions i llibres adreçats a cada edat, 
després en llegim uns quants i, finalment, fem una activitat 
adequada a cada nivell: escoltar un conte, llegir endevina-
lles, poemes...

Des d’aquí volem donar les gràcies a la Carme per la seva 
dedicació i paciència envers l’escola i esperem que la biblio-
teca esdevingui un espai viu. 

No volem que passi com un dels llibres que llegim a cicle 
superior La biblioteca dels llibres buits, en el qual a tots els 
llibres de la biblioteca els cauen les lletres perquè la gent no 
els llegeix!

Nens i nenes, gaudiu de la magnífica biblioteca de què 
disposeu!
      

Educació Infantil  P3

Educació Infantil  P4

Educació Infantil  P5



entitats entitats entitats  entitats entitats   entitats entitats entitats entitats

entitats entitats entitats  entitats entitats   entitats entitats entitats entitats

entitats entitats entitats  entitats entitats    entitats entitats entitats entitats

P15

Cicle Inicial  1r

Cicle Mitjà  3r

Cicle Superior  5é

Cicle Inicial  2n

Cicle Mitjà  4rt

Cicle Superior  6é
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“La societat no pot educar sola els seus ciutadans, li cal l’ajuda dels 
pares i del sistema educatiu. La intervenció de pares i mestres és im-
prescindible, però tots hem de conèixer les nostres limitacions i re-
conèixer que, en l’espessa xarxa d’influències en què vivim, tots exer-
cim una influència educativa, bona o dolenta, per acció o per omissió.”
(Marina J.A., 2004: 9)

Què és l’AMPA de l’Escola 
Sant Cristòfol?

 
L’AMPA és una entitat sense ànim de lucre que agrupa les 
mares i els pares dels alumnes de l’Escola Sant Cristòfol i es 
regeix pels estatuts de l’entitat. Està dirigida per una junta 
que, de manera voluntària, efectua les tasques necessàries 
per contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els 
alumnes de l’escola mitjançant la gestió d’activitats educa-
tives i lúdiques, i la col·laboració amb els diversos sectors 
de la comunitat educativa de l’escola.

Aquesta junta es reuneix amb tots els pares i mares, com a 
mínim, un cop l’any mitjançant l’Assemblea General on es 
prenen acords, s’avalua la gestió i es renoven els càrrecs de 
la Junta directiva, si és necessari.

Entre les diferents tasques de l’AMPA, es gestiona el men-
jador escolar i s’administra i gestiona els recursos que 
aporten els pares i mares amb la quota anual, que cobreix 
l’assegurança i permet tenir accés a tots els serveis i activi-
tats que programa l’AMPA.

L’AMPA participa en les activitats educatives del centre i 
coopera amb el Consell Escolar. La participació en la vida 
docent del centre es manifesta amb l’aportació econòmi-
ca o personal, en les diverses activitats festives i d’esbarjo 
previstes (en especial, en els festivals de Nadal i final de 
curs), alhora que s’aporten recursos per a la millora de 
l’equipament i de l’experiència escolar, com material didàc-
tic, informàtic, audiovisual i altre equipament escolar per 
al centre i per a les aules.

Aquest últim any, en concret, s’han aportat les proteccions 
per a les cistelles de bàsquet i també s’ha col·laborat amb 
la millora de la sala per a la classe de dansa.

L’AMPA també promou i facilita els cursos de natació de 
cicle inicial i el corresponent transport, i participa en part 
del cost de l’excursió de final de curs.

Una altra tasca que es fa per millorar l’oferta de forma-
ció és organitzar les activitats extraescolars, que comple-
menten l’educació rebuda a l’escola. Enguany s’ofereixen 
classes d’anglès, mecanografia, manualitats, còmic, dansa, 
bàsquet, ping-pong i poliesport.

A més, també realitza i promou la pràctica d’activitats lúdiques, 
esportives i físiques, com la participació en la cursa d’orientació 
i l’organització de les excursions de pares i alumnes.

I, per últim, facilita als pares la compra dels llibres de text i 
dels equipaments esportius dels alumnes (xandalls).

Des d’aquí volem donar les gràcies als pares i mares i altres 
persones del poble que col·laboren en les activitats que or-
ganitza l’AMPA.

Animem als pares a participar-hi.

JUNTA DE L’AMPA

Confraria de manaies 
Sant Cristòfol de les Planes 

d’Hostoles
Com ja sabeu, el grup de manaies de Les Planes cada any, el 
divendres Sant, acompanyem la processó. Ja fa uns quants 
anys, hem anat incorporant manaies petits i aquest any hem 
arribat a tenir-ne 12. 

Estem molt contents de la participació i estem disposats a 
incorporar-ne més si s’escau. La nostra intenció és que de 
ben petitons ja puguin començar a adquirir els coneixe-
ments per formar l’estrella, la mitja lluna i tot el que com-
porta ser manaia. 

Des de la junta dels manaies creiem que les tradicions són 
molt importants per un poble i hauríem de conservar-les. 
Dir també que estem molt contents i agraïts per tota la 
col·laboració que ens mostren els voluntaris. Estem a dis-
posició de tothom que hi estigui interessat, tan grans com 
petits!
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C.F. Les Planes:
acostumats a patir

L’any natural del CF Les Planes l’hauríem de qualificar 
amb un aprovat justet, ja que l’equip va estar jugant amb 
foc durant el curs passat i al final va assolir la permanèn-
cia pels pèls. Ni el relleu a la banqueta, Benet Simón va 
substituir Albert Barnadas, va poder frenar la davallada 
dels planencs, que es van veure implicats en la lluita per 
no descendir a Quarta Catalana. Un seguit de mals resul-
tats en la recta final van fer témer el pitjor, però les vic-
tòries contra el Fornells (3-0) i al camp del Banyoles B (1-
2) van permetre celebrar la salvació a falta d’una jornada 
per acabar. Finalment, Les Planes va quedar 13è amb 34 
punts i un balanç de 10 victòries, 4 empats i 18 derrotes.

La nova temporada s’obria amb il·lusions renovades però 
també amb problemes per confeccionar la plantilla degut 
a la manca d’efectius i les baixes de futbolistes de referèn-
cia com Jordi Soler o Marc Mudarra. Amb més homes de 
la casa, Benet Simón començava el curs amb un bloc ex-
tremadament jove i poc experimentat en aquestes cate-
gories. Aquests factors han estat un handicap important 
en el tram inicial de curs, on els planencs han navegat en 
la majoria de partits i han encaixat sonades golejades. Tot 
i això, l’equip ha revifat amb dues victòries consecutives 
(Fornells i Maià) i amb Sergi Pagès, Musa o Guerra tirant 
del carro per sortir de la zona vermella. Hores d’ara, el 
conjunt garrotxí és antepenúltim amb 7 punts, empatat 
amb Vilobí i amb només l’Arbúcies per sota amb 5 punts. 
Els registres són bastant pobres; 2 victòries, 1 empat i 7 
derrotes. El que està clar és que queda molta lliga i quan 
es recuperin alguns lesionats com Ivan Güell, Les Planes 
ha de tornar a competir i a presentar batalla per escapar 
de les places de descens. 

No els doneu per morts, encara és aviat per sentenciar 
uns jugadors amb orgull i amor propi per tirar la situació 
endavant. 

La Parròquia
cap enfora

Amb aquestes breus notícies volem deixar constància d’algunes 
activitats que tenen ressò més enllà temple parroquial.

• A la primavera varem fer una sortida a veure la PASSIÓ 
D’ESPARREGUERA  amb les famílies dels nois i noies que 
participen  en la Catequesi.

• Aquest curs hi ha un grup de 10 
nens/es que es preparen per fer la 
PRIMERA COMUNIÓ i un altre grup 
també de 10 que fan el primer curs 
de l’iniciació a la catequesi.
• El grup de nois i noies  de PROFES-
SIÓ DE FE varen participar en la tro-
bada diocesana a Llagostera amb el 
lema: Quan dono alegria i amistat 
sóc un regal pels altres. Eren més de 
200 de tota la província.
• El grup dels més grans es preparen 
per la CONFIRMACIÓ i participen de les 
trobades mensuals amb els joves de les 
altres parròquies de l’arxiprestat. Van 
inaugurar el curs amb una castanyada 
al monestir d’Amer.
• Com l’any passat, celebrarem LA 
MISSA DEL NADAL A LES ENCIES el dia 
24 a les 7 del vespre. Els nois/es de 
la catequesi faran una representació 
vivent del pessebre.

Volem que la nostra parròquia tingui també les portes 
obertes cap endins. Per això, unes setmanes abans de les 
festes es fa la SUBHASTA DE JOGUINES que organitza la 
Oncolliga de Girona, i el diumenge abans de Nadal el CON-
CERT DE NADALES; aquest any  amb la coral de Banyoles, 
la de Sarrià de Ter i la nostra RETORN PLANENC que par-
ticiparà també a la MISSA SOLEMNE DEL DIA DE NADAL.

La primera constància escrita de la nostra parròquia és 
de l’any 1155. El proper any voldríem celebrar els 860 
d’aquesta data amb una FESTA-APLEC PARROQUIAL. Serà 
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Ràdio les Planes
El 2015, Ràdio les Planes celebra 35 anys de vida. Des que es 
va començar, tímidament però amb il·lusió, aquell 1980 fins 
ara hi ha passat molta gent voluntària engrescada per fer 
una estona de ràdio. Per començar aquest escrit, l’emissora 
de la Vall d’Hostoles vol agrair a totes aquelles persones que 
hi hagin dedicat algun moment d’aquests 35 anys, als qui 
encara hi són i la fan funcionar, als qui hi han col·laborat i 
ajudat i un record molt especial als qui ja no són entre no-
saltres i que sempre els tindrem ben presents en el record.

S’acaba un altre any i l’emissora resisteix el pas del temps: 
seguim fent el dia a dia, o millor dit, setmana a setmana, 
per omplir de continguts la programació diària. 

Bàsicament la fórmula musical omple moltes hores de 
programació: els èxits de sempre en combinació amb 
l’actualitat musical i també la catalana, la feta al nostre país.  

De dilluns a divendres, butlletins horaris de 5 minuts per 
estar ben informats a les 9 del matí, a la 1 del migdia i a les 
5 de la tarda, en connexió amb la Xarxa.

Els esports també tenen un seguiment especial cada dia des-
prés del butlletí de la una del migdia amb Esports en Xarxa.
Programes d’elaboració pròpia ens arriben el cap de setmana:
 
Estrenes el dissabte, de 9 a 10 del mati, i la repetició els di-
lluns de 9 a 10 del vespre. Programes per conèixer cançons 
noves que han arribat a l’emissora al llarg de la setmana.

Hostoles informatiu el dissabte i diumenge, a la 1 del mig-
dia, per conèixer el més destacat de la província, la co-
marca i localment.

Planes d’Esport amb tota la informació esportiva local i 
d’altres categories.

The Big Twin Zone és el programa de motor de la ràdio. 
Cada setmana en Devon i en Barbas ens porten una hora 
plena d’informació sobre el món de les motos personalit-
zades, antigues… Tot amb una selecció de bona música i 
sobretot amb bon humor, els dissabtes de 6 a 7 de la tarda, 
i la repetició de 9 a 10 del vespre cada divendres.

Si t’agrada el món dels DJ i la seva música, tenim el pro-
grama fet per Mike T In Session, els dissabtes a les 12 de la 
nit, i la repetició el divendres següent a la mateixa hora...
Tot seguit, el ritme segueix amb RLP Dj’s Power Night.
En un altre ordre de coses, tenim també el programa del 
Bisbat de Girona Església Viva els diumenges de 8 a 2/4 
de 9 del matí, i després La Veu de les Parròquies, en què 
les parròquies d’Amer, les Planes d’Hostoles i de Sant Feliu 
de Pallerols tenen la seva veu. Amb la participació de Mn. 
Jesús Calm Masó i del diaca Mn. Ignasi López Clivillé.

El més calent a l’aigüera, de 9 a 10 del matí.
La santa missa dels diumenges de 10 a ¾ d’11, en directe 
des de l’església del nostre poble, i tot seguit un repertori 
de musica en català.
I, per repertori musical, el dels dissabtes de 4 a 5 de la 
tarda amb el Dr. Soler Show.

A més, tenim la retransmissió en directe dels partits del 
Club de Futbol les Planes cada vegada que juga al municipal 
i els plens ordinaris de l’Ajuntament, i la mainada de l’escola 
van coneixent la ràdio a través del programa L’Escola a la 
Ràdio, que s’emet cada mes i en el qual donem protagonis-
me i veu al futur del poble: els nens i nenes de tots els cicles 
i cursos del CEIP Sant Cristòfol.

Acabem aquest escrit desitjant-vos un bon i feliç 2015....Salut i 
gràcies per escoltar l’emissora, que farà 35 anys de vida. Segur 
que ho celebrarem....Alguna cosa farem. Estigueu alerta....

Ràdio les Planes
Web: www.radiolesplanes.com
Facebook: www.facebook.com/radiolesplanes
Twitter: @RadioLesPlanes

en una  jornada  propera al dia de St. Cristòfol, mantenint 
la festa popular de St. Jaume. Des d’ara esperem tots els 
vostres suggeriments.

Agraïm la participació de tots els feligresos i desitgem per 
tots un BON NADAL.                                                   
I que el proper any sigui de molta pau i germanor com diu 
el poema:

“Si tot l’any la mesquinesa ens fibla                                                                                                               
i l’orgull de la nostra soledat,                                                                                                                                     
almenys aquesta nit, fem el possible                                                                                                               
per ser homes i dones de bona voluntat”
(J.Mª de Segarra)      

BONES FESTES A TOTHOM
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Al poble de les Planes 
d’Hostoles, ja fa temps 
que ha pres forma un 
projecte educatiu, de 
sensibilització ambien-
tal i d’acció social ano-
menat Orígens, escola 
taller de bioconstrucció.

En el moment que un 
gaudeix d’aquest mag-
nífic entorn, sovint pot 
escoltar la brisa del vent, 
deixar-se portar pels 
camins dels rius, sentir 
l’escalfor dels nostres vol-
cans i trepitjar amb fer-
mesa aquesta terra forta 
i aspre. Es respira natura 
en estat pur, ja que s’hi 
combinen els quatre ele-
ments d’una manera har-
mònica i equilibrada. 

Observant l’entorn natu-
ral, aquest pot esdevenir 
un gran mirall on trobar 
les pautes idònies per 
a desenvolupar qualse-
vol activitat humana. És 
precisament en aquest 
context, on la natura hi 
és present a tot arreu, 
que Orígens es referma 
i troba respostes per a 
dur a terme les seves ac-
tivitats. Podríem dir que 
ser original és qui torna 
als seus orígens, natu-
ralment!

Orígens és un espai on 
es vol donar a conèixer 
les diferents tècniques 
constructives i els ma-
terials idonis per a una construcció respectuosa amb el 
medi ambient, l’habitatge i els essers que s’hi relacionen. 
En aquest sentit realitzem tallers formatius, cursos, xerra-
des, jornades tècniques, recerca i investigació, assessora-
ment, difusió, cooperació i col·laboració amb altres en-
titats, intervencions en l’entorn i altres activitats d’acció 
social i de sensibilització.

A continuació, donem a conèixer l’agenda formativa pro-
gramada per al present curs, tot desitjant que us sigui 
d’utilitat i d’inspiració.

Per a més informació de les activitats de l’escola, podeu 
consultar la següent pàgina web: www.escolaorigens.com 

Orígens a les Planes d’Hostoles, naturalment!



L’Anna Maria va començar a fer de cartera rural l’any 1980 
quan el carter de Cogolls, Josep Castanyer i Espunya – de 
ca l’Hoste- es va jubilar. L’any 1984, a més de Cogolls, va 
començar a repartir les cartes a les Encies i al barri de la 
Poca Farina. Va ser aleshores que la Montserrat de correus 
va haver de passar el correu al barri del Jonquer que fins 
llavors havia estat sense carter. Amb la Montserrat es va 

acordar que també repartiria el correu a algunes cases de 
la carretera, ja que ella no tenia feina amb els certificats.

Ara, després de més de 30 anys de cartera, explica que va 
ser una feina que la va encantar i que la trobarà a faltar. 
Trobarà a faltar el contacte amb la gent amb qui al llarg 
d’aquests anys ha desenvolupat una estreta amistat.
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El dia que semblava tant allunyat 
sense adonar-nos ha arribat.

La vostra cartera Anna Maria
deixarà de passar cada dia
a donar-vos el bon dia,
i a portar-vos les cartes amb alegria.

Ja sense adonar-me m’he trobat 
que ja he arribat a l’edat, 
de convertir-me en un jubilat.

Han estat molts anys, on cada matí
les cartes us he hagut de repartir,
intentant aconseguir 
que un bon servei poguéssiu tenir.

I amb aquesta carta em volia acomiadar
i aprofitar per destacar
les bones estones que m’heu fet passar
i lo molt que us trobaré a faltar.

Una abraçada molt forta.

Cogolls, Octubre de 2014

La nostra gent:
Anna Maria Grabalosa i Arnau

L’Anna Maria del Fontanil, la nostra cartera rural, 
s’acomiada amb motiu de la seva jubilació.
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Per començar, vull donar les gràcies a la gent del po-
ble que any rere any assisteixen a la nit de l’elecció de 
l’Hereu i la Pubilla, ja que sense ells no es podria conser-
var aquesta bonica tradició catalana. 

Aquest any em vàreu donar l’oportunitat de representar 
aquest gran poble i entrar en un món, el del Pubillatge, 
que per a mi fins aleshores era força desconegut. I per 
això, moltes gràcies. 

El primer acte oficial el vaig realitzar el dissabte divuit 
d’octubre  en una primera jornada de convivència al 
Consell Comarcal de la Garrotxa, amb motiu de la Fira 
de Sant Lluc. Ens varen fer algunes fotografies al jardí i, 
posteriorment, vam assistir a la xerrada de benvinguda, 
presentada pel CIT, amb la col·laboració de l’alcalde del 
nostre poble, Eduard Llorà, els hereus i pubilles d’Olot i 
de la Garrotxa 2013, la Pubilla de les Comarques Gironi-
nes 2014, entre d’altres. Seguidament ens vàrem dirigir 
a l’església de Sant Esteve per fer-nos una fotografia tots 
junts i fer un recorregut per la Fira. Per acabar, vam di-
nar tots junts al restaurant La Deu, d’Olot.

El segon va ser el dissabte 8 de novembre. A dos quarts 
de sis de la tarda ens van convocar a l’Ajuntament d’Olot 

i a les 6 va haver-hi una petita 
presentació, en la qual va parlar 
l’alcalde d’Olot, la Pubilla de Ca-
talunya 2011 i la Pubilla de les 
Comarques Gironines 2014. Pos-
teriorment, hi va haver un pica-
pica per a tothom. Tres hores 
més tard, a dos quarts de nou, 
ens van convocar al restaurant La 
Deu per gaudir del sopar de gala, 
durant el qual es va fer l’elecció 
del nou Hereu i Pubilla d’Olot i 
de la Garrotxa 2014. Va ser una 
vetllada inoblidable, carregada de bon ambient i gent 
meravellosa. 

Encara queden molts mesos per endavant amb molts 
actes per assistir, i jo tinc moltes ganes de deixar el nos-
tre poble ben amunt, com es mereix! 

Visca les Planes d’Hostoles, visca la Garrotxa i visca 
Catalunya! 

                              
Judit Soler Masegur

La nostra gent:
Judit Soler Masegur

Pubillatge 2014

Una mica d’història...
Nascut a les Planes d’Hostoles, l´any 1959. Joaquim 
Serra Oliveras és enginyer industrial en l’especialitat 
Elèctric – Electrònica per l’ETSEIB (Escola Tècnica Su-
perior d’Enginyers Industrials de Barcelona) i màster 
en Administració d’empreses per ESADE. Es va incor-
porar a Seat el 1986 com a enginyer responsable de 
qualitat de les peces elèctriques i el 1991 va parti-
cipar en la posada en marxa de la nova fàbrica de 
Martorell, inaugurada el 1993, com a responsable 
de qualitat de les peces de proveïdor. El 1994 es va 
fer càrrec del departament de qualitat i muntatge, i 
l’any 2000 va tornar a l’àrea de qualitat de les peces 
de proveïdor. Poc després va sumar a la seva respon-
sabilitat la direcció del laboratori central de la marca. 
El 2009, Serra es va traslladar a Volkswagen Mèxic, la 
segona planta amb més producció d’automòbils del 
Grup Volkswagen després de Wolfsburg, i on el 2011 
va assumir la direcció de qualitat.

Planencs pel món
Joaquim Serra Oliveras
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Des de aquest any 2014 és el nou director de 
qualitat de Seat.

-Joaquim, quin record tens dels teus anys d´estudis a 
les Planes (Sr. Pou, Sr. Riurò...), a Tarragona, Universi-
tat Laboral (amb Pere Boix), a l´Escola Tècnica Superior 
d´Enginyers...?

De fet, de les Planes són tots els meus records fins als 14 
anys. Recordo, per exemple, el fred que feia a l’hivern 
per anar a l’escola al matí des del Vilarot, amb el camí 
amb l’herba gebrada; el Sr. Pou encenent l’estufa de 
llenya abans de començar la classe de matemàtiques,  
mentre  ens pelàvem de fred. Dels professors, a més 
dels que esmentes, recordo també la Sra. Llac, el Sr. Jo-
sep, la Sra. Victòria, etc. Però sobretot recordo els meus 
companys i companyes de classe. Mentre jo era a Mèxic 
van fer una trobada a la qual no vaig poder assistir; 
m’hauria fet molta il·lusió veure’ls per xerrar sobre el 
que hem fet tots aquests anys i saber com els va. Tant 
de bo que es repeteixi. 
La meva estada a Tarragona va ser una experiència més 
contradictòria:  el nivell acadèmic era molt alt i els meus 
millors amics, que eren molt de la gresca, es varen anar 
quedant pel camí. Com menciones, estava amb en Pere 
Boix. Ell era més estudiós i organitzat que jo però, tot i ser 
molt diferents, sempre ens vàrem ajudar i donar suport.

- Quins records tens del teu poble? I del seu entorn? 
 
Les Planes és molt bonic, tant el poble com el seu en-
torn. Passar la infantesa voltat de natura, tenir el bosc per  
divertir-nos, el saltant del Portuguès, jugar a barques al 
torrent quan baixava ple, construir barraques, fer batalles 
campals entre els del poble i els del barri... Són records 
impagables. Tant jo com la Maria, la meva dona (ella és 
de Begur), estem molt orgullosos de ser de poble.
En aquests moments els meus nebots, en Jerom i en Si-
món, els fills de la Marta, tenen l’oportunitat de créixer 
en el mateix entorn: els envio una forta abraçada i que 
preservin els nostres grans enigmes, entre els quals, el 
de la llegenda de la pedra del Dimoni.

- I dels amics?

Tinc grans records dels amics i companys, tant del temps 
d’escola com els de més endavant, quan ja estudiava a 
Barcelona i venia a casa els caps de setmana. No he tingut 
l’ocasió de mantenir el contacte amb molts d’ells, però, 
quan ens trobem, és com si el temps no hagués passat.

- Què en pensa la teva família del teu nou càrrec? 

A casa no parlo gaire de feina i gran part de la meva 
família ho va saber pel diari. Arran de les publicacions, 
els meus pares, germans i tiets em van trucar: em va fer 
molta il·lusió, però haig d’admetre que el més sorprès 
pel ressò vaig ésser jo.

- Quin horari fas? Com és el teu dia a dia?

Començo habitualment a les 7:30 i plego quan puc, ra-
rament abans de les 7 de la tarda. El meu dia és molt 
variat: alterno activats rutinàries, com ara el seguiment 
d’indicadors de qualitat de fàbrica, de garantia i de 
control  de costos,  amb altres  de planificació de nous 
productes i estratègia comercial, però sobretot procuro 
estar en contacte amb el personal i amb el producte. 
També participo en els Consells executiu i d’administració 
de l’empresa i viatjo freqüentment a Alemanya on, jun-
tament amb els directors de qualitat de VW, Audi, Por-
che, Skoda i Bentley  determinem l’estratègia de qualitat 
del grup.  
El Consorci Volkswagen es caracteritza per dedicar molt 
de temps a provar cotxes, per la qual cosa, sovint ens 
reunim totes les marques, ja sigui al Cercle Polar o a zo-
nes desèrtiques per fer proves de conducció extremes. 
En aquestes proves es decideix què cal canviar i què s’ha 
de corregir.

- Com veus la Garrotxa des de lluny?

Sempre  he mantingut el contacte amb els meus pares i 
germans;  en el darrer període a Mèxic, veníem un o dos 
cops l’any. Tot i així, cada vegada que venim a les Planes 
ens impressiona el paisatge,  i el poble també està molt 
polit, encara que no tinc gaire temps de passejar-m’hi.

- Ja t’agradava la mecànica - electrònica de petit? 

Jo sempre deia als meus pares que volia estudiar. Ini-
cialment volia ser mestre, però més endavant em vaig 
decantar pels estudis d’enginyeria industrial,  ja que 
s’hi toquen moltes especialitats tècniques,  des de 
metal·lúrgica a química, passant per motors, mecànica, 
electricitat o electrònica.

- Pensaves que arribaries a tenir tanta responsabilitat?

Durant la meva carrera professional he tingut sempre 
inquietuds i he acceptat reptes, no tant per assolir més 
responsabilitat, sinó per fer coses noves. No sempre ha 
estat fàcil, però jo penso que és millor fer el que t’atrau, 
encara que comporti un risc, que penedir-te del que po-
dries haver fet i no has fet.

-Com entres a Seat? De l’any 1986 al 2014 (28 anys), 
com ha canviat la marca?

Ha canviat molt: el 1986 Seat acabava de ser compra-
da per VW; venia d’una etapa en solitari després que 
Fiat trenqués la col·laboració amb la marca. En aquests 
anys, SEAT ha tingut accés a tota la tecnologia de VW,  
s´ha produït una gran renovació,  tant de processos com 
de persones. No ha estat fàcil per a una empresa d’aquí 
competir en un mercat tan tecnològic i competitiu com 
el de l’automòbil, però en aquests moments tenim el 



P23

producte, la qualitat i l’equip necessari per  convèncer  
que SEAT és una molt bona opció de compra.

- Des de l´any 1950 amb el nom de Sociedad Espanyo-
la de Automóviles de Turismo, amb el Seat 600 fins a 
l´últim Seat León, com has viscut l´evolució de la marca 
des de dins?

Jo vaig arribar poc després del llançament del primer 
Ibiza, que era un producte que SEAT havia desenvolupat 
en solitari, a partir d’ un disseny de Giugiaro i dels mo-
tors  d’ 1,2 i 1,5 litres encarregats a Porsche.  VW acaba-
va d’ entrar a Seat i des de llavors la seva influència ha 
anat creixent.
Concretament, en el cas del nou León, hem pogut inte-
grar tota l’estratègia de plataformes de  VW i les eco-
nomies d’escala del grup; és a dir, tota l’estructura del 
cotxe, mecànica, motors, canvis, electrònica, són com-
partits, mentre que els elements de diferenciació del 
cotxe, el que anomenem “barret”, és propi. El barret 
està format per la xapa exterior, llums, para-xocs, reves-
timents interiors, panell d’instruments, etc.  D’aquesta 
manera comprem en grans volums les peces comunes (i 
reduïm les despeses de desenvolupament i prova) i així 
aconseguim uns preus molt més competitius.

-Per tu, quin és el millor cotxe que heu fabricat? 

Sense dubte el nou León. Comparteix plataforma amb 
el nou Golf i l’Audi A3, i està sent un èxit comercial. El 
cotxe ha guanyat més de 50 comparacions  de la prem-
sa especialitzada europea vers els seus competidors. Si 
qualsevol que ens llegeixi té l’ocasió de provar-lo, que 
no ho deixi de fer, ja que el cotxe convenç per si mateix.

- Com veus el futur del cotxe (benzina, electricitat, hi-
drogen, altres energies alternatives... )?

El cotxe representa la llibertat de moviment de la gent; 
per tant, crec  que té  el futur garantit. 
Dit això, les normatives de reducció d’emissions de 
diòxid de carboni previstes per a l´any 2020 (95 gr/km) 
forcen un canvi de tecnologia dels motors. En aquest 
termini, la tecnologia més probable es l’híbrida endolla-
ble (PHEV), que es compon d’un motor-generador elèc-
tric connectat a  una bateria d’alt rendiment; la bateria 
es pot recarregar externament mitjançant endoll i és on 
s’emmagatzema l’ energia que es recupera en desacce-
leració o frenada. Tot plegat es combina amb un petit 
motor convencional que complementa el motor elèctric 
quan fa falta  i  dóna l’ autonomia que ara com ara la 
bateria no pot assolir.
Aquí s’ha de tenir en compte que si al final carreguem 
les bateries del cotxe amb energia elèctrica procedent 
d’una central tèrmica que crema gas o fuel per produir 
electricitat, no hi hem guanyat res. 

- La compra de Seat per Volkswagen, com ha afectat al 
teixit industrial?: ERO, atur, conflictes laborals...

La compra de VW ha afectat, però sense VW una empre-
sa de la mida de SEAT no era viable.

- Quina importància té la qualitat a Seat? 

La qualitat a SEAT és fonamental. El SEAT 600, i més tard 
el 850, formen part de la nostra memòria col·lectiva: 
amb aquests cotxes vam créixer, i nosaltres mateixos 
hi vam aprendre a conduir; d’altra banda, durant molts 
anys no hi havia gaires més opcions per triar, cosa que 
va relaxar l’exigència interna en termes de qualitat, i va 
generar la impressió que tot el que venia de fora era 
millor. 
Avui hem de superar encara aquest prejudici, per això 
necessitem un nivell de qualitat millor que la resta.
En això estem: per ara, la marca de consorci VW amb 
menys problemes de garantia, pel davant de VW i Audi, 
és SEAT.

- Quins lligams teniu amb les altres sis marques: tec-
nologia-coneixement-investigació, fabricació, comer-
cialització?

La transferència de tecnologia dintre del grup VW és to-
tal, és a dir, SEAT té accés a tota la tecnologia de VW, 
Audi, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Skoda, Bentley i, 
ara, Ducati. Una altra cosa és què ens convé, ja que és 
molt més complicat fer un bon cotxe a un preu raonable 
que un supercotxe a qualsevol preu.

- Com és la relació amb les altres marques: Renault, 
Citroën, Ford...?

És una relació de competidors:  ens  respectem,  però 
cadascú va a la seva.

- Com veus el mercat actual (la competència oriental, 
és a dir, Japó, Xina, Índia, Corea... )?

Tot i que exportem més del 80% de la nostra produc-
ció, el nostre mercat principal és l’europeu. La lleu recu-
peració econòmica a Europa i l’èxit comercial del León 
ens han permès  incrementar  enguany les vendes en 
un 10%. Els grans creixements dels darrers anys han es-
tat a l’Àsia i, concretament, a la Xina, on no estem pre-
sents com a marca de forma significativa.  En aquests 
moments estem avaluant reforçar-hi la nostra presència 
amb una estratègia d’inversió moderada.
Respecte als competidors, l’objectiu  del grup VW és ser 
el primer i el millor fabricant mundial de vehicles l’any 
2018. En aquest moment, amb més de 9 milions de vehi-
cles venuts l’any 2013, som a la segona posició,  darrere 
de Toyota. 
Les marques que més han crescut els darrers anys han 
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estat les coreanes - Hyundai i Kia -,  que s’han convertit 
en rivals a tenir molt en compte.

- L´experiència de Mèxic, com t’ha afectat (gent dife-
rent, país diferent, maneres de fer...)?

En el terreny personal, tant la família com jo ens hi vam 
integrar molt bé. Sorprèn que tot i que la llengua no és 
un problema, la gent dóna significats molt diferents  a 
conceptes com puntualitat, cortesia, etc. En Gerard i la 
Carla, els nostres fills, van passar de Collbató (un poble 
similar a les Planes) a Puebla, una ciutat comparable a 
Barcelona, i de l’escola de poble, a l’escola alemanya de 
Puebla, on de seguida van fer amics. Viure tan lluny fa 
que et canviï la percepció del món, encara que només 
sigui per les hores de vol i el canvi d´horari (7 hores de 
diferència amb Catalunya). 
Mèxic és un país molt gran(120 milions d’habitants) i 
molt interessant: té tots els climes, des del desert de So-
nora a la selva tropical de Chiapas, platges magnífiques, 
un gran llegat cultural,  tant prehispànic  - Olmecas, Az-
tecas, Mayas, etc. - com espanyol.
Puebla, on vivíem, està situada per sobre dels 2.200 me-
tres sobre el nivell del mar, cosa que fa que hi hagi un 
contrast de temperatures entre la nit i el dia molt gran 
-és habitual tenir menys de 5 graus al matí i al migdia es-
tar a més de 25 graus amb un sol esplèndid. Una carac-
terística geològica interessant de Puebla és que està en-
voltada de volcans d’entre 3.000 a 5.500 metres, un dels 
quals és el Popocateptl, que encara fuma constantment. 

La ciutat va ser  la primera construïda pels espanyols a 
Amèrica i fou el resultat d’una acurada planificació, ja 
que havia de ser el model de les posteriors ciutats es-
panyoles al continent.
En el terreny professional, la fabrica de Puebla és molt 
complexa, tant pel volum de producció  -és la més gran 
de tot el continent Nord-Americà-  com per la quantitat 
de models que s´hi fabriquen  –Beetle, Beetle Cabriolet, 
Jetta, Jetta Híbrid, Golf, Golf Variant, entre d’altres. A 
més, integra moltes elaboracions que a Europa normal-
ment es compren a proveïdors, té fosa pròpia i fabrica-
ció  de motors. 
Aquests cinc anys ens han permès conèixer el país i 
viatjar per tot el continent, i  malgrat que en el terreny  
professional  hem tingut moments difícils,  per a tots ha 
estat una experiència molt enriquidora.

- Joaquim, què representa per a tu aquest nou càrrec a 
SEAT, pel que fa motivacions, responsabilitat...?

Sobretot una gran responsabilitat, ja que, com he dit 
abans, necessitem acreditar als nostres clients, d’aquí i 
de fora, que el nostre producte SEAT  té: la millor quali-
tat, tota la tecnologia del grup VW,  un cost raonable  i 
un disseny més atractiu que la resta. 
Per altra banda, ens hem proposat que l´Audi Q3, que 
també  fabriquem a la nostra fàbrica de Martorell , sigui, 
en termes de qualitat i fiabilitat, el millor Audi del món; els 
indicadors ens diuen que estem a prop d´aconseguir-ho. 
També estic compromès  a promocionar el talent local, 

Família amb els “hombres voladores “ a Cuetzalan
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a fi que cada vegada hi hagi més directius d’aquí en llocs 
d´alta responsabilitat dins del Grup Volkswagen. 

- Vols afegir-hi quelcom més ...

Vull agrair-vos l’oportunitat de compartir aquestes línies 
amb els veïns de les Planes i us vull confessar que l’entrevista 

m’ha fet recordar moments emotius, així com persones, 
companys i amics del poble pels quals tinc un gran afecte.
Una abraçada a tots i bon Nadal.

Collbató 4/12/2014

El meu fill Gerard i jo al parc dels Volcans, el Popocatepetl (5.500 m) fumejant al fons.
Popocatepetl significa “muntanya que fumeja” en nàhuatl.

Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, al carrer de Joan Pere Fontanella, 3, d’Olot. Visita la nostra pàgina 
web: www.cpnl.cat/olot-garrotxa o truca al 972 27 09 02 si vols connectar-te al català!
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1. Vista general de les Planes. Fotografia de Lucien Roisin (París 1884- Barcelona 1943), o del seu estudi, c. 1930. Es pot 
observar l’església destruïda el 1939, l’antiga milícia o “castell” dels Olmera, la Vedruna, el Grup Escolar d’estil modernista, 
etcètera. Col·lecció Ricard Expósito i Amagat.

2. Monedes de la Cooperativa (“La Unión las Planas”), 5 cèntims (dreta) i 1 pesseta. La moneda transformada en botó fou 
trobada en una trinxera de la batalla de l’Ebre (1938). Col·lecció Ricard Expósito i Amagat.

La fotografia antiga
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Cuidem-nos:  La fisioteràpia en el
tractament del sòl pelvià

QUÈ ÉS EL SÒL PELVIÀ?

El sòl pelvià o terra de la pelvis és el conjunt de músculs i 
lligaments encarregats de sostenir els òrgans de la pelvis 
menor (bufeta, úter i recte).
        

Músculs del sòl pelvià

Òrgans de la pelvis menor

QUINES PATOLOGIES ESTAN RELACIONADES 
AMB EL SÒL PELVIÀ?

Quan aquest sistema no funciona correctament, ja sigui 
per causes intrínseques o extrínseques, poden aparèixer 
una sèrie de patologies entre les quals podem destacar:

- Incontinència urinària (d’esforç o d’urgència).

- Incontinència fecal o de gasos.

- Restrenyiment.

- Prolapse (descens d’un òrgan de la pelvis).

- Dolor pèlvic crònic.

- Dolor en les relacions sexuals.

- Dolor menstrual.

FACTORS DE RISC

Les causes d’aparició d’una patologia del sòl pelvià po-
den ser molt diverses, i normalment influeixen varis fac-
tors, alguns d’ells són:

- Embaràs i part.

- Menopausa i edat.

- Alteració postural.

- Mals hàbits esportius.

- Tos crònica.

- Obesitat.

- Accidents traumàtics.

- Intervencions quirúrguiques abdominals o urogineco-
lògiques.

- Sondatges.

- Certs fàrmacs.

TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA

Primer de tot serà necessaria una entrevista personal i 
una exploració física completa (global postural i analíti-
ca del sòl pelvià) per tal d’identificar les diverses causes 
que provoquin el desajust.
Un cop identificats els desordres que provoquen la pa-
tologia s’inicia el tractament que sigui més adequat per 
cada pacient, que estarà basat en:

- Exercicis de força o de relaxació muscular (segons pa-
tologia).

- Consciència corporal.

- Educació en els hàbits (miccionals, defecatòris, esportius, 
de la vida diària,...).

- Teràpia manual.

- Tècniques de correcció postural.

- Treball abdomino-diafragmàtic.

N

Per Núria Sitjà
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La Ramona Vila Vilà va néixer l’any 1935 a les Planes 
d’Hostoles.

Ha estat vinculada a la botiga Ca la Ramona durant tota la 
vida. Va ser la botiguera de poble que va estar al servei del 
poble i establí una relació d’amistat amb els clients. 

La seva mare, la Ramona Vilà Soler, treballava a la fàbrica 
Majem, però per motius de salut va haver de plegar de la 
fàbrica i, com que sabia cosir (n’havia anat a aprendre a 
Can Vinyeta), va començar a casa seva a cosir per a la gent. 

Era l’any 1941/42. Feia pantalons, camises, calçotets, ves-
tits d’home (trajes), camises de dormir, davantals, bates 
per a dones...

En aquella època hi havia força modistes al poble, ja que 
la roba es feia a mida. La Ramona Vilà comprava trossos 
de roba, fils, cintes, botons... que necessitava per als seus 
encàrrecs i en venia a qui li’n demanava, En aquells inicis 
ho feia al menjador de casa seva, al carrer del Pla.

Eren èpoques difícils, en plena postguerra, i calia aprofi-
tar-ho tot. Una de les tasques més freqüents a la qual es 
dedicava era apedaçar; apedaçava llençols i també panta-
lons, girava els colls de les camises que estaven gastats i 
de peces de roba usades en feia d’altres. Tot s’aprofitava.

La Ramona va continuar cosint per a la gent i va obrir la 
botiga. La seva filla encara recorda que al començament,a 
les prestatgeries de l’aparador,  hi havia fils i botons.
Cosia, comprava material i el venia.

Per tant, qui va iniciar el negoci de Ca la Ramona va ser la 
Ramona, la mare de la Ramoneta.

Els primers temps van ser feixucs perquè obrien al matí 
quan es feia clar i no tancaven fins al vespre. La botiga 
estava tot el dia oberta, cada dia de la setmana, fins i tot 
els diumenges; tancaven al migdia quan la gent sortia de 
missa. 

De mica en mica van fer uns horaris més flexibles amb un 
descans al migdia.

La Ramoneta va plegar de l’escola als 14 anys. La seva mare 
va voler que estudiés més perquè ampliés els seus conei-
xements i portés bé els comptes; per aquest motiu va anar 
a estudiar a Sant Feliu de Pallerols amb el senyor Galí.

Més endavant va anar a Girona a aprendre de modista.

Va fer vestits per a senyores i també vestits de comunió. 
Juntament amb la seva mare cosia i portava la botiga.

Durant uns anys, del 1959 al 1965, a més de la botiga te-
nien la central de telèfons. Al poble hi havia uns 20 te-
lèfons, i quan una persona volia trucar a qualsevol telèfon 
del poble, ho havia de fer a través de la central, que de-
penia d’Anglès. A vegades calia demanar conferències. 
Quins temps aquells! Quina diferència amb avui dia en 
què tothom té mòbil!

També eren els receptors dels telegrames i havien de noti-
ficar el contingut al destinatari; per tant, destinaven molt 
de temps a aquestes tasques.

Durant unes hores cada dia, la Juanita i la Roser de can 
Rodà anaven a ajudar-les, i així podien atendre millor els 
clients que anaven a comprar.

Ens explica la Ramoneta que els anys seixanta van ser uns 
anys de puixança, de molta feina. Les dues fàbriques Ma-
jem i Dusol estaven en el moment més àlgid de la seva 
producció, i també les Torneries donaven feina a molta 
gent. En aquells anys, el poble va créixer i va augmentar 
la població. Moltes parelles que es casaven, si un era de 
fora, es quedaven a viure al poble.

Va ser una època de canvis: va  arribar la confecció. Les 
empreses donaven camises i pantalons de treball als seus 
operaris. També van començar els mercats i la roba es 
comprava bona i feta.

Va arribar un moment en què van creure que havien 
d’escollir entre dues opcions: fer peces de roba i a través 
d’un viatjant vendre-les o bé deixar de cosir per a la gent 
i engrandir la botiga. I van optar per aquesta segona pos-
sibilitat. 

La botiga va créixer molt. Tenien merceria: fils, agulles, bo-
tons, cintes, entredós... Venien també colònia i brillantina 
a granel, la gent en comprava a unces. Van vendre molta 
roba com llençols, mantes, estovalles, tovalloles, moca-
dors, gèneres de punt, pijames, mitjons, roba interior... de 
tot tipus i de diverses marques.

Després van vendre estoigs de colònies com Varon Dandy,  
Joya, Nenuco; i d’altres productes encapsats per a regal. 

Testimonis del passat
Ramona Vila Vilà “la Ramoneta”
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Un altre article que van vendre molt van ser 
les joguines. En l’època de Nadal tenien un patge que rebia les cartes 
dels nens i alguns s’hi feien una foto. Tenien una gran varietat de jocs i material per a infants.

Quan van començar a obrir les grans àrees comercials no van poder competir i això va representar una disminució en les 
vendes. 

Una data important per a ca la Ramona va ser el 28 de setembre del 2007: data del traspàs de la botiga.

La Ramoneta recalca l’agraïment que sent per les persones que anaven a comprar a la seva botiga, en conserva un gran 
record i les considera amigues. Ella va tenir sempre present un consell que li va transmetre la seva mare: “Has d’estar 
contenta i agraïda amb tothom, amb els qui vénen perquè continuïn venint i amb els qui no vénen perquè vinguin”.

També vol fer esmentar altres botigueres del poble que venien gèneres semblants als seus i les recorda amb un gran 
afecte. Són:

- La Maria perruquera, de can Patllari.
- La Tureta de cal Nen.
- La Mercè de can Jumic.
- L’Angeleta de can Masaló.
- La Júlia de can Trias.
- La Consuelo i la Carme de can Biel.
- La Montserrat de can Reig.
- L’Antonieta Vilanova de can Josep M. Usan.

Els temps han canviat amb rapidesa, i els hàbits d’anar a comprar, també. En l’actualitat queden poques botigues de poble on 
el tracte sigui tan proper, tan cordial i amistós, com ho era el de ca la Ramona. Tots els qui hi hem anat en conservem un record 
entranyable. Gràcies, Ramoneta, per la teva tasca i per la calidesa humana que resta impresa en la memòria del poble. 
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Joel Franch Noguer 09-01-2014 Jana Sebastià Quin 09-01-2014

Doaa Boruhayal 05-02-2014 Adrià Sánchez García 13-02-2014

Anas Bourhayal 12-06-2014 Pep Mercader Julià 13-06-2014

Naixements



Sínia Fernández Juez 28-07-2014 Gerard Carbonés Botella 20-08-2014

Judit Morales Domínguez 29-08-2014 Ahamdu Gumaneh Gumaneh 22-10-2014
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Àlex Masegur Torreño 27-10-2014 Pooja Khosla 11-11-2014
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1 Racó literari.
ROSA M. NOGUER CARBONÉS

L’any 2014 han vist la llum dos llibres de temàtiques ben diferents i s’ha fet una 
nova edició d’un ja publicat.
“AMB ULLS D’INFANT” és un recull de poemes infantils il·lustrats per la Berta 
Sebastià Quin i amb el pròleg d’en Sebastià Oliveras; el vaig escriure com a co-
miat de la meva etapa laboral. El vam presentar a la Biblioteca “Maria de Jon-
quers” de Les Planes (hi van intervenir l’alcalde, l’Eduard Llorà, en Joan Soler, la 
Berta i jo mateixa), a Can Trincheria d’Olot i a la Biblioteca Municipal d’Anglès.

LA BRUIXA

Una bruixa tafanera
va volant per la ciutat,
amb l’escombra atrotinada
que un gat negre li ha esquinçat.

Amb la capa apedaçada
i el barret de cucurull,
esgarrifa la mainada
que la miren de reüll.

Quan aterri a casa seva
un beuratge enllestirà,
amb vint gots d’aigua fangosa
dents de rata i pèls de ca.

I un polsim de cor d’aranya,
sang de drac, ous de mosquit,
un grapat d’ortigues seques
i un cogombre mig podrit.

Encara que t’enllamini
no beguis mai la poció
que podria convertir-te
en un corb o en un liró. 

EL VENT

Bufa que bufa
xiula que xiula
i mai no es cansa 
de voleiar.

Per tot es fica,
vol entrar a casa,
 i obre les portes
sense trucar.

Empeny els núvols,
corre pels boscos,
s’enduu les fulles,
les fa dansar.

Au vent, detura’t!
Mira com ploren
els arbres tristos
que has despullat!

Al setembre, i degut als fets excepcionals que està vivint 
el nostre país, vaig publicar “FAREM EL CIM”, un poemari 
patriòtic. La portada és d’en Miquel Boix i el pròleg d’en 
Pere Boix. Els beneficis de la venda han estat per l’ANC. 
En la presentació hi va col·laborar en Miquel Boix, en 
Pere Boix, en Joan Soler, l’alcalde, l’Eduard Llorà i jo.

CULMINACIÓ
Pas a pas, i amb esperança,   
hem trescat pel llarg camí,
la travessa ha estat feixuga,
ben difícil d’assolir.

Cada tram, una conquesta,
cada etapa, un repte nou;
sempre amunt, amb insistència,
que el futur és nostre i prou.

Superant tots els obstacles
obtindrem l’excels guardó:
poder viure a casa nostra
sense jou ni opressió.

Ara és hora de fortesa,
confegint un temps sublim,
esprintem amb entusiasme
perquè junts farem el cim!

EL MEU POBLE
El meu poble és un poble vençut
que ha viscut un cruel captiveri,
li han alçat un gran mur damunt seu
per nafrar les arrels que el nodrien,
l’han negat i oprimit constantment
perquè fos esborrat de la terra,
l’han punit, menyspreat i ofuscat
com un reu condemnat de per vida.

El meu poble és un poble valent
i amb aplom fa ensorrar les mentides,
fa dreceres enmig dels ermots
per obrir nous camins i fer via,
ja intueix un demà resplendent
amb la llum d’una albada serena,
sortirà vencedor d’aquests fets
tot bolcant-s’hi amb afany i fermesa.

El meu poble és el poble de tots
els qui estimin la pàtria ben lliure. 
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Amb motiu del 95è Homenat-
ge a la Vellesa de Les Planes 
d’Hostoles, Cogolls i Les Encies, 
es va fer una nova edició de 
“AL COMPÀS DELS DIES” per 
oferir-la als homenatjats.

PRODIGI
La nit batega
amb perfum de misteri.
Nadal s’atansa.
Rajolins d’esperança
brollen al cor dels homes.   

1 Racó literari.
JOAN ARNAU

ELS XUIXOS
En memòria de Paquita Alabau, Paquita de cal xuixo

Passat ja el gui-
rigall de les Fi-
res de Girona, 
amb tot el que 
té de bo i, per-
què no dir-ho, 
dolent o no tan 
bo, recordo que es va parlar molt dels xuixos de Giro-
na i de can Castelló. Si no recordo malament, deien que 
aquesta gustosa pasta o llaminadura, tant se val, la va in-
troduir a casa nostra un pastisser francès que va roman-
dre a la ciutat passada la Guerra de la Independència.

Al meu cap em ve el record d’aquells temps en què, treba-
llant ja i jugant a futbol amb el Girona, la Lola, cuinera de ca 
l’Argadà on menjàvem una bona munió d’amics, em tenia 
preparat de postres – jo he estat sempre un xic llaminer- 
una copeta de moscatell i un xuixo, que, encara calent, havia 
portat de la xurreria de can Revuelta. I no hi havia dia que 
me’l  pogués menjar sencer. Sempre hi havia algú: l’Aldecoa, 
en Comas, el meu germà Albert, en Salvador de can Fider... i 
fins i tot en Lluis Pujolràs a. c.s., que es barallava per  arribar 
el primer a picotejar aquella peça punxeguda per cada cap, 
de color de teula mig cremada, farcida d’una crema groga 
com els rovells dels ous de les gallines de pagès,i folrada 
d’un sucre gruixut i blanc com un glop de llet.

Em va agradar el que van dir del xuixo, però  no pas que 
atribuïssin a Girona la seva “paternitat” i sobretot la con-
tinuació d’aquesta peça de pastisseria. I m’atreveixo a fer-
vos una pregunta. Què diríeu que venen en un lloc ano-
menat cal Xuixo? No cal pensar-ho gaire per assegurar  
que en aquella pastisseria les postres més emblemàti-
ques és el xuixo. I la pastisseria és a les Planes d’Hostoles.

En Josep Alabau Simón, fill de cal ferrer del poble, va néi-
xer l’any 1903 a les Planes. No volent continuar amb la 
feina de casa seva, de molt jovenet va anar a treballar a 
can Trias de Santa Coloma de Farners juntament amb el 

seu amic i col·laborador Paco, i més tard van anar a fer 
pràctiques a can Negre de Girona. Segurament fou aquí 
on en Josep aprengué la tècnica de fer xuixos.

La guerra, com sempre, esgarrià les inquietuds i voluntat de 
prosperar de molta gent, i concretament d’en Josep, que va 
haver d’anar a lluitar al front. En tornar es va establir de pas-
tisser alternant aquesta feina escassa entre setmana en un 
poble  de poc més de mil cinc-cents habitants amb la de car-
ter. Jo recordo en Josep a l’estació del tren d’Olot a les Pla-
nes, classificant la correspondència que arribava amb el tren 
de les tres de la tarda i més tard movent  la seva  còrpora, 
petita però gruixuda, carretera amunt fins a arribar al poble.

Els diumenges, en sortir de missa de vuit, anàvem a menjar 
una pasta i beure un gotet de barreja per esperar el migdia 
que a cal Xuixo fessin els més bons i coents caragols de tota 
la contrada,  que remullàvem amb un fresc got de vi gasifi-
cat  que anomenàvem Butano. Perquè això sí, en passar per 
cal Xuixo era obligatori o bé esmorzar, fer el vermut o jugar 
una partida de manilla, precursora de l’actual botifarra. 

Per la finestreta quadrada de la porta que separava el 
bar de l’obrador, sovint vèiem la cara vermella d’en Jep 
Xuixo, així li deia la gent, donant una ullada a la gent que 
feia el vermut o jugava a cartes. Tot de cop s’arribava fins 
al taulell i feia un glopet de vermut o vi –això sí, sempre 
batejat amb un raig de sifó, i tornava a l’obrador tot xino-
xano arrossegant els peus, als quals quasi arribava el llarg 
davantal blanc que sempre portava per treballar.

En morir en Josep, el negoci el va portar el seu gendre 
i ara, des de fa uns quants anys, en Ramon, el seu nét, 
ajudat pel seu pare Ramon i la seva mare Paquita. Les 
tècniques han canviat, els productes cada dia són més 
sintètics, els forns i cuines  amb més calories,  però a cal 
Xuixo de les Planes encara conserven aquell “savoir faire” 
i la qualitat d’aquella gent i productes d’abans inspirada 
en el mestratge d’en Jep Xuixo. 

Qui es podria pensar que les primeres proves que va fer 
en Josep foren escalfant la paella de l’oli per fregir els 
xuixos a la fornal de la vella ferreria?

Amb tot això no vull menysprear ni la qualitat ni la presèn-
cia dels xuixos que es fan a la ciutat de Girona, però sí fer 
esment que l’única casa que porta el nom de les postres en 
tot el nostre país  és a cal Xuixo de les Planes. I si no, feu la 
prova: pugeu un dia al poble i no pregunteu per la pastis-
seria, feu-ho per cal Xuixo. Em restareu per sempre agraïts.

Aquesta separata està extreta del Suplement dominical de La Vanguardia

Recollit del llibre AVUI QUE ENCARA LA MEMÒRIA NO 
EM FALLA escrit per Joan Arnau i Serra l’hivern de 2013.
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Sopa d’ortigues amb 
formatge de cabra
Ja havíem parlat de l’ortiga uns números enrere del Nyer: 
en vàrem parlar com a herba remeiera, malgrat que en 
aparença pot semblar agressiva a causa dels filaments, 
que provoquen una lleu urticària si els toquem. El que 
és cert és que des de sempre s’ha recollit, ja que té mol-
tes utilitzats no només curatives. Sabem que de l’ortiga 
se’n poden fer tisanes d’aigua  per a la depuració de la 
sang, que és saludable per a les dones que alleten, per 
a l’anèmia i l’enfortiment de la persona, però també era 
utilitzada per aturar hemorràgies lleus en forma de cata-
plasma; és també digestiva i astringent. 
Avui se sap que és rica en minerals, vitamines i oligoele-
ments. Com a dada curiosa podem dir que té més vitami-
nes i ferro que els espinacs i, ingerida, aporta àcid silici 
beneficiós per a l’organisme; el silici es troba sobretot en 
els filaments que provoquen aquella urticària tan molesta, 
però l’ortiga cuinada i ingerida és molt sana. 
L’ortiga s’ha empleat també per a cosmètics, i té utilitats 
terapèutiques, afrodisíaques, tèxtils, serveix per fer paper i 
és alhora un bon compost de la terra. A més, l’aigua d’ortiga 
és útil com a repel·lent ecològic per als insectes de l’hort.

Ingredients (per a 4 persones):
- Fulles tendres d’ortiga (uns 700-
800 g)
- Aigua necessària per cobrir tota 
la quantitat de fulles collides. 
També es recomana posar-hi un 
caldo suau de pollastre.
- 4 cebes o 4 patates
- Sal marina
- Pebre en gra 
- Oli d’oliva
- Formatge de cabra fresc

Elaboració:
Rentarem les fulles d’ortiga que haurem anat a collir i trau-
rem les tiges més gruixudes. És important només posar-hi 
les fulles i tiges més tendres ja que, si no, llavors trobarem 
les fibres al plat.
Agafarem un cassó on ens càpiguen les fulles i amb comp-
te les posarem a dins. Hi afegirem l’aigua o el caldo, un 
pols generós de sal marina i les patates o les cebes pela-
des, tot dins el cassó. També es poden posar 2 patates i 2 
cebes, depèn del gust de cadascú.
Deixarem que arribi a bullir i, quan comenci a bullir, cal 
deixar-ho uns 6-7 minuts més que vagin fent. 
Quan hagi passat aquest temps, tanquem el foc, hi afegim 
un parell de cullerades soperes d’oli d’oliva, uns quants 
grans de pebre, i triturem les fulles, les patates i les cebes, 
tot dins del mateix cassó, fins que quedi tot ben triturat 
amb una textura cremosa. Veureu quin color verd tan in-
tens que agafa! Hi afegim una mica més d’oli. Si cal, també 
hi afegim una mica més de sal.
Si creieu que encara es noten massa les fibres, es pot pas-
sar pel colador xinès.
Seguidament ja podem presentar-ho en un plat fondo amb 
una cullerada de formatge de cabra fresc al mig de la sopa. 

Recepta cedida amablement per una veïna de les Pla-
nes d’Hostoles

La recepta històrica
Llenties amb castanyes i garum
Aquesta vegada us presentem una recepta molt famosa que 
es cuinava a l’antic Imperi Romà i que és molt adequada per 
a aquests dies freds d’hivern. La recepta la va deixar escrita 
Casianus Bassus, un autor que va viure a finals del segle VI 
dC, en el seu llibre Geopónica. En el volum XX, pàgina 46, hi 
trobem la confecció de la salsa més famosa del moment, el 
garum, que explicarem a continuació per poder fer aquest 
plat típicament romà.  

Ingredients (per a 4 persones):
- 280 g de llenties
- 1 kg de castanyes pelades
- Bicarbonat sòdic 
Per a la picada;
- Vinagre de Mòdena
- Oli d’oliva
- Mel
- Espècies: pebre mòlt, comí, llavors de coriandre, menta, 
ruda i arrel de poliol.
- Garum (caldrà tenir-lo preparat prèviament).

Elaboració:
Primerament posarem el quilo de castanyes pelades en una 
cassola, hi abocarem aigua fins a cobrir les castanyes i una 
mica de bicarbonat sòdic i deixarem que coguin fins al punt 
d’ebullició.
Mentrestant,  prepararem la picada romana amb un morter: 
hi posem el pebre en pols, el comí, les llavors de coriandre, 
la menta, la ruda i l’arrel de poliol, i les matxucarem amb la 
mà de morter fins que facin una pasta. Llavors hi tirarem el 
vinagre de Mòdena fins que quedi ben xop tot, i ho barreja-
rem dins el mateix morter. Ho aboquem dins un plat fondo, 
hi afegim 2-3 cullerades de mel i un bon raig de garum.
Un cop s’hagi barrejat bé i quedi com una salsa líquida, ho ti-
rem dins la cassola de les castanyes ja cuites i  hi afegim oli.
Seguidament hi afegim les llenties ja cuites i ho barregem 
fins que redueixi una mica. Quan es posi al plat es poden 
amanir les llenties amb oli d’oliva o oli verd (oli i julivert). 

Elaboració del Garum:
El Garum, o salsa de peix, era el condiment més important 
de l’Antiga Roma i es posava a gairebé tots els plats. La seva 
elaboració avui seria molt xocant ja que es faria amb el peix 
fermentat. Per això avui a Itàlia es prepara adaptat als pa-
ladars actuals amb una recepta d’A. Attilio, un mestre italià.

Ingredients: 1,5 litres d’aigua, 210 gde sal, 0,5 kg de 
peix blau i orenga  
1.- Prepararem una salmorra amb aigua i sal. Proporció; 210 g 
i 1,5 litres d’aigua.
2.- Posarem en una olla la salmorra preparada amb mig qui-
lo de peix blau i un ramet d’orenga. 
3.- Escalfem l’olla fins que bulli i llavors a foc lent, fins que el 
peix es comenci a desfer, i ho barregem de forma continuada.
4.- Filtrem el suquet de peix dues o tres vegades amb un cola-
dor xinès. (S’ha de tenir en compte que durant la cocció es per-
drà mig litre d’aigua i s’obtindrà al voltant d’un litre de garum.)

Llibre de Casianus Bassus (segle VI dC), del llibre 
Geopónica, Vol. XX

La cuina dels nostres avis 
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Ginebró 
(Juniperus
oxycedrum):

Aquest arbust llen-
yós és molt abun-
dant a la cara sud 
de la vall,  sobretot 
a llocs secs i om-
brívols del bosc i a 
zones de garrigues. 
Pot arribar a tenir una altura de 4-5 metres i té unes 
fulles en forma d’agulla, estretes i punxegudes. Del 
fruit, flor i la mateixa fulla es pot fer una infusió per 
guarir refredats, també per als nervis i per ajudar a 
orinar. Hi ha qui diu que també és bona per a la gota 
i el reuma. 

Herba de 
Sant Joan
o hipèric
(Hipericum
perforatum)

L’herba es troba fàcil-
ment als marges dels 
camins i allà on la te-
rra ha estat treballa-
da. Cal tallar les flors, sense malmetre la planta. Floreix 
el mes de juny, pels volts de Sant Joan. Les seves pro-
pietats es coneixen des d’antic i se la coneix amb molts 
noms: herba de cop, herba de Sant Joan, hipericó. Tam-
bé li diuen herba militar perquè va molt bé per a les fe-
rides. Quan agafem els ramals de flors cal assegurar-se 
que la zona no hagi estat tractada amb herbicides. 

Potser el més conegut és l’oli de cop, que es pot fer tot 
posant a macerar 3-4 ramals de flors d’hipèric dins una 
ampolla amb oli d’oliva i es deixa a sol i serena 40 dies. 
Després es pot colar i posar-lo en recipients més petits 
amb la mateixa planta a l’interior. Cal posar-lo en pots 
petits ja que, un cop obert, a poc a poc va perdent els 
seus efectes. Si es conserva bé, l’efecte pot durar ben 
bé dos anys.

El que potser ja no és tan conegut són els efectes be-
neficiosos de les infusions d’aquesta planta:  són una 
ajuda per a la depuració de la sang i ajuden a orinar. 
Aquesta planta també s’empra per a l’ofec i també és 
beneficiosa per al fetge. S’utilitzen les flors seques en 
forma d’infusió. 

Viola bos-
cana, viola 
de la Mare 
de Déu 
(Viola odorata):

És una espècie de 
planta silvestre que 
viu a llocs ombrívols 
junt amb altres herbes o prop de les bardisses. Les 
fulles tenen un color verd fort i per sota són un xic 
peludes. Les flors són de color blau, amb una olor 
molt característica. 

El famós músic Frederic Chopin va emmalaltir i no 
parava de tossir, i varen fer venir expressament algú 
fins a la cartoixa de Valldemossa (Mallorca) perquè 
l’apotecari i monjo cartoixà d’allí li donés un remei. 
Li va receptar viola boscana i així va curar-se. 

S’utilitza tant la flor com les fulles i l’arrel en for-
ma d’infusió, i és especialment recomanada per a 
les angines. És un remei pulmonar, per a la tos, que 
afavoreix l’expectoració i millora els constipats i la 
bronquitis.

Remei casolà: per a les cre-
mades d’oli i cremades en 
general
Són diversos els remeis per a les cremades, però al-
guns d’aquests remeis són difícils d’elaborar o no es 
troben tot l’any. Us esmentaré els dos remeis que 
són fàcils d’elaborar i són molt eficaços. Per a les 
cremades, en general, un bon cicatritzant és la pa-
tata. Cal utilitzar-la en forma de cataplasma: s’agafa 
la patata crua, es pela i es ratlla, i es trinxa i s’aplica 
embolcallada amb una bena al cim de la cremada.

Per a les cremades d’oli roent, és eficaç fer un cata-
plasma amb olives negres trinxades i es posa també 
embolcallada amb una vena al cim de la cremada. 

Receptes i remeis recollits per Josep M. Arnau

Remeis casolans i herbes curatives
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Aquest estiu s’ha produit una de les adopcions més espe-
rades i emotives a la protectora de la nostra comarca. En 
Miracle, un gos simpàtic, sociable, educat i juganer com 
toca a la seva edat de poc més d’un any, ha trobat llar. La 
seva experiència no ha impedit que sigui un gos feliç.

Tres dies estirat en un voral de la carretera sense que nin-
gú s’aturés per saber si era viu o mort. Lluitant per so-
breviure fins que un noi el va recollir. Un diagnòstic poc 
esperançador... tres de les quatre potes fracturades. Però 
el nom que li van posar a la protectora va ser un bon au-
guri i després de sis operacions i un dur post-operatori en 
cases d’acollida va aconseguir salvar les seves potetes! En 
Miracle, ara Nori, viu feliç a Girona.

Terra Viva és el nom de la protectora de La Garrotxa que 
té cura de tots aquells gossos que són abandonats o es 
perden cada any. Els recullen, vetllen per la seva salut i 
busquen per a ells una llar definitiva. Feina feixuga i difícil 
que s’ha de donar a conèixer perquè tots podem donar un 
cop de mà. Tothom que hi treballa ho fa com a voluntari. 
Hi ha qui ho fa allà cada dia, altres que hi van quan poden, 
altres des de casa difonent, recullin animals o recaptant 
diners i material. El dia de la setmana en que hi va més 
voluntaris és el dissabte. Famílies senceres van a passejar 
els 72 gossos que hi viuen actualment. Una forma magní-
fica d’acostar els nostres nens al voluntariat i al respecte 
pels animals.

Els números trenquen el cor. S’ha arribat a assolir la xi-
fra de 115 animals a la protectora. L’any 2012 varen ser 
adoptats 95, el 2013 van tenir sort 106 i, enguany, ja van 
87 adopcions. D’aquestes, 24 han estat adopcions interna-
cionals. Els nostres peluts acaben viatjant cap a Aleman-
ya, país on, sembla ser, no hi ha abandonament i si molta 
consciència en l’adopció.

Els gats no tenen lloc físic en la protectora però no per 
això se’n desentenen. Fan control de les colònies de gats 
del carrer, se’ls captura, esterilitza, vacuna, desparasita i 
es tornen a deixar allà mateix. Si hi ha gats que, per malal-
tia o per ser cadells, necessiten una llar es busquen cases 
d’acollida o adopcions.

Fem de Les Planes un poble solidari! Us convido a ajudar 
en la mesura que us sigui possible:

Fes donació de collars, corretges, mantes, tovalloles, case-
tes, pinso... nou o usat, tot va bé!

Fes-te Teamer per només 1 euro al mes! entra a www.
teaming.net i busca “Terra Viva”.

Acosta’t a donar un cop de mà i passeja als peluts.

Difon els seus casos a les xarxes socials. Els trobaràs a Fa-
cebook.

Informa’t a Terra Viva, al barri de Les Planotes d’Olot o 
truca als números 665.872.289, 615.462.065 o al nostre 
ajuntament.

En Nerón, que ja por-
ta més de set anys de 
gossera en gossera es-
tarà content de conèi-
xer gent de Les Planes. 
Un gos molt bo, sim-
pàtic, obedient i a qui 
li encanten els nens.

Qui sap, potser en-
tre algú de vosaltres 
i en Nerón sorgeix un 
amor a primera vista!

Natàlia Oliva

Ciudem l’entorn
Terra Viva

Nerón
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d 21 DESEMBRE

Pessebre i tió gegantí a 
la Plaça del Jonquer. De 10 a 
11 h del matí Taller de tions i 
Conta-contes i seguidament 
Picada del Tió, on el Tió del 
Jonquer cagarà regals per els 
nens de fins a 3r de primària. 
Organitza: Comissió de Festes 
del Jonquer.

17.30 h  Ball 
a la Sala Polivalent.
Organitza: Llar de Jubilats.
 
19.00h  36è Concert de
Nadal a l’església Parroquial de 
Sant Cristòfol, amb la participació 
de la Coral Retorn Planenc, les 
Veus de l’Estany, els Cantaires de 
Sarrià i l’Esplai Guai.
Organitza: Coral Retorn Planenc. 
Retransmissió del concert per 
Ràdio les Planes. 

d 23 DESEMBRE 

19.30 h  Festival de Nadal 
a la Sala Polivalent. En acabar 
sopar a preus econòmics.
Organitza: Escola i AFA Sant 
Cristòfol. 

d 24 DESEMBRE 

19.00 h  Representació vi-
vent del pessebre i Missa 
de Nadal a les Encies. 

d 24, 29, 30 I 31 DE
DESEMBRE, 2 I 5 DE GENER
De 10 a 13 h. Esplai Guai 
a l’antiga llar d’infants. 
Possibilitat d’acollida de 9 a 10 del 
matí. Per a més informació trucar al  
telèfon 636 653 077. 

d 25 DESEMBRE
 
De 10 a 13 h  Sorteig 
extraordinari del Club d’Amics. 
Organitza: Ràdio Les Planes 

11.00 h  Missa solemne 
amb la participació de la Coral 
Retorn Planenc. 

De 19 a 23 h  Quina 
a la Sala Polivalent. 
Organitza: C.F. Les Planes

d 26 DESEMBRE 

A partir de les 18 h  Quina 
a la Sala Polivalent. 
Organitza: C.F. Les Planes

d 27 DESEMBRE 

10:00 h Cursa de Sant
Silvestre. Plaça Nova. 
Organitza: Ticox’s.

d 28 DESEMBRE 

11:30 h Carter Reial.
Plaça Nova. Organitza: 
Ajuntament de les Planes 
d’Hostoles. 

17:30 h Ball 
a la Sala polivalent. 
Organitza: Llar de Jubilats

d 1 GENER de 2015 

10.00 h  Missa solemne 

De 18 a 23 h  Quina 
a la Sala Polivalent. 
Organitza: C.F. Les Planes

d 4 GENER 

17:30 h Ball 
a la Sala polivalent. 
Organitza: Llar de Jubilats

d 5 GENER

A partir de les 18.00 h
Cavalcada dels tres
Reis Mags d’Orient!
Organitza: Ajuntament de les 
Planes d’Hostoles.  Acte retrans-
mès per Ràdio les Planes. 

d 6 GENER 

10.00 h  Missa solemne 

De 12 h. a 1 migdia. 
Sorteig del lot de l’oient. 
Organitza Ràdio Les Planes.

d 11 GENER 

17:30 h Ball 
a la Sala polivalent. 
Organitza: Llar de Jubilats

d 18 GENER 

17:30 h Ball 
a la Sala polivalent. 
Organitza: Llar de Jubilats

d 25 GENER 

17:30 h Ball 
a la Sala polivalent. 
Organitza: Llar de Jubilats

AGENDA DE NADAL
2014/2015
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Deixalleria Mòbil
DATES:  

29 i 30 de gener
26 i 27 de març 
28 i 29 de maig
23 i 24 de juliol
24 i 25 de setembre
19 i 20 de novembre

Recordeu que:

- Totes les deixalles s’han de dipositar 

dins els contenidors corresponents. 

No deixeu materials a fora.

- No es poden dipositar a la Deixa-

lleria Mòbil deixalles procedents 

d’activitats econòmiques, comerços, 

indústries, tallers, etc.

- No es poden deixar mobles vells 

i trastos voluminosos, que cal 

gestionar a través del seu servei de 

recollida.

Dades d’interès
Ajuntament

Web: www.lesplanes.cat
C/e : ajuntament@lesplanes.cat
Telèfon: 972 448 006
Horari: De dilluns a divendres, 
de 8 del matí a 3 de la tarda,
Dijous de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Urbanisme: Dijous, cada 15 dies, 
d’11 del matí a la 1 del migdia. Hores 
concertades trucant a l’Ajuntament.

Enginyer: Dimarts, de 10 del matí 
a 3 de la tarda. Hores concertades 
trucant a l’Ajuntament.

Jutjat de pau: Dimecres, de 2/4 d’1 a 
2/4 de 2 del migdia.

Recollida de mobles vells: Dimecres 
de cada setmana.  Cal notificar-ho a 
l’Ajuntament.

Urgències Ajuntament: 699 430 067

Centre Cívic
la Cooperativa

Biblioteca Maria de Jonquers: 
De dilluns a divendres, matins de 10 
a  2  i tardes de 5 a 8. 
Telèfon: 972 448 032.

Perruqueria: De dimarts a divendres, 
matins  de 9 a 12 i tardes de 3 a 7. 
Dissabtes de 8 a 12 i de 3 a 6.  
Tels: 972 449 032  / 619 975 122.

Podòloga: Quinzenalment cada di-
mecres, de 9 del matí a 1 del migdia.

Llar de jubilats: Cada dia de 2 a 7 de 
la tarda. Tel.972 449032.

Mossos d’Esquadra: Concerteu hora 
a l’Ajuntament: 972 448 006.

Consultori Municipal

Telèfon: 972 448 112.

Medicina general: Dilluns, dimecres 
i divendres al matí, i dimarts i dijous 
a la tarda.
Infermeria: Dilluns, dimecres i 
divendres al matí, i dimarts i dijous a 
la tarda.
Llevadora: Dijous de 18:00 a 20:00 h.
Pediatria: Dilluns de 8:30 a 15:00 h.
Assistent social: Dimecres de 10:00 
a 13:00 h.
Educadora: Dimecres de 9:00 a 13:00 h.
CAPS DE SETMANA I FESTIUS:
De 9:00 a 21:00 h: 
Medicina general: 609 494 615.
Infermeria: 619 405 894.
Totes les nits: 112.

Telèfons d’interès
CEIP Sant Cristòfol: 972 448 041
Llar d’Infants el Melic: 972 448 607
Ràdio les Planes (107.7 F.M.): 
972 448 365 
Farmàcia: 972 448 015
Creu Roja (Olot): 972 272 222 
Hospital Sant Jaume (Olot): 
972 261 800 / 972 268 888
Hospital Josep Trueta (Girona): 
972 940 200
Ambulàncies: 061
Emergències: 112
Bombers: 085. Amer: 972 430 936
Mossos d’Esquadra d’Olot: 
972 541 700
Guardes Forestals: 972 273 465
Guàrdia civil (Girona): 062
Institut de Batxillerat d’Amer:
972 430 347
Fecsa-Endesa, avaries: 900 770 077
Estació d’autobusos de Girona: 
972 212 319
Renfe de Girona: 972 207 093

Horaris Autobusos 

TEISA Olot: 972 260 196 
www.teisa.com
(Hores de pas per les Planes)

D’OLOT A GIRONA 
Diari: 9:45 / 15:30 / 19:30 hores.
De dilluns a divendres feiners:  7:45 / 
12:30 / 18:15 hores.

DE GIRONA A OLOT
Diari: 18:20 / 21:20 hores.
De dilluns a divendres feiners: 7:50 / 
10:20 / 14:05 / 16:35 hores.
Dissabtes i festius: 12:20 hores.

D’OLOT A LLORET DE MAR  
Horari d’estiu i d’hivern.
De dilluns a dissabte:  8:55 / 17:55 
hores.
Diumenges i festius: 8:55 hores.

DE LLORET DE MAR  A OLOT. 
Del 15 juny al 15 de setembre.  
De dilluns a dissabte:  11:15 / 20:00 h
Diumenges i festius: 20:00 h
(Horari d’hivern. Sortida de Lloret.
De dilluns a dissabte:  10:15 / 19:15 h
Diumenges i festius: 19:15 hores.

D’OLOT A BARCELONA
De dilluns a divendres feiners:  6:20 / 
9:50 / 15:50 hores.
Dissabtes, diumenges i festius: 7:20 
hores.
Diumenges i festius: 17:50 hores.
Festius vigília de dia lectiu universita-
ri: 20:50 hores.

DE BARCELONA A OLOT
Diari: 10:00 hores
Feiners: 15:00 / 20:00 hores
Diumenges i Festius: 20:15 h.

La deixalleria mòbil estarà situada c/ Secretari Salvador Simon “ el Carrelot”, 






