E EL RACÓ DE LES ENTITATS
BIBLIOTECA MARIA DE JONQUERS
HORARI:
De dilluns a divendres
Matí de 10h a 14h
Tarda de 17h a 20h
ACTIVITATS:
- Racó del Conte: A la biblioteca s'ha portat a
terme des del mes d'octubre fins a Nadal, un
espai dedicat als més petits, on han pogut
gaudir de les històries i contes que els
rondallaires han explicat cada quinze dies, al
llarg d'aquests mesos. Hi ha hagut una gran
participació d'infants i famílies. Aquesta
activitat té una continuació fins al mes d'abril.

El llop Pepito
- Temps de Saber: Cada tercer dimecres de
mes, a partir de les 5 de la tarda, és un temps
dedicat a la gent gran. Un espai on hi podeu
trobar:
Revistes, Novel·les, Història, Poesia,
Fotografia ...

L´IES CASTELL D´ESTELA
A l'IES Castell d'Estela estem a punt d'encetar
una nova etapa amb edifici nou i, si bé
també continuarem utilitzant el vell, aquest
estarà totalment renovat molt aviat.
Tot el curs passat vam viure obres: els alumnes
d'ESO es van estar a l'edifici de sempre i els
alumnes de Batxillerat es van estar en mòduls
prefabricats ja que els antics edificis que
molts anys enrere havien estat de l'escola
primària van ser enderrocats l'any passat.
En aquest lloc es va construir un edifici nou
que connecta amb el vell.
Tornant de les vacances de Nadal els
alumnes de Batxillerat ja deixaran els mòduls i
es traslladaran a l'edifici nou on hi haurà la
resta de cursos, d'aquesta manera ja
començarem a recuperar el pati que fins ara
ha estat ocupat pels mòduls.
Pel què fa a l'edifici vell, en aquests moments
ja estan totalment acabades la primera i la
segona planta i només faltarà adequar la
planta baixa.
Esperem que el curs que ve ja estarà
totalment acabat.

NOVETATS:
Recordeu algunes de les novetats que podeu
trobar en préstec:
Novel·la
ALLENDE, I. La isla bajo el mar
BOYNE, J. La casa del propòsit especial
BROWN, D. El símbolo perdido
CABRÉ, J. Les veus del Pamano
EDWARS, K. Filla de la memòria
GRISHAM, J. La trampa
MARTINEZ, T. La brecha
MEYER, S. A trenc d'alba
REVERTER, J. El río de la luz
STEL, D. Un hotel en Hollywood
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LLAR DE JUBILATS
Des de la Llar de Jubilats del nostre poble hem
seguit portant a terme les sortides mensuals,
les sessions de ball i els cursets, així com les
celebracions en dates assenyalades..

SORTIDES
Pel que fa a les sortides, el passat mes d'agost
vam anar d'excursió al Berguedà. Primer vam
anar a la Pobla de Lillet on vam agafar el
ferrocarril turístic de l'alt Llobregat. Es tracta
d'una línia que antigament unia aquesta
població amb la fàbrica de ciment Asland de
Castellar de n'Hug. És un recorregut d'uns 3,5
Km que dura uns 20 minuts. Després
d'aquesta passejada vam dirigir-nos a la
població de Castellar de n'Hug on vam visitar
el poble i l'incomparable paratge de les fonts
del Llobregat.
El setembre passat vam anar a Vilafranca del
Conflent a visitar les Coves Canaletes. La
cova de les Grans Canaletes és reconeguda
com a una de les més importants de
Catalunya. Allà dins tot és espectacular. A
Canaletes ens endinsem un quilòmetre cap
a l'interior de la muntanya. La cova és una
entitat viva per l'interior de la qual circula
l'aigua, cosa que fa que estigui en ple procés
de formació. El recorregut d'anada acaba en
una gran cúpula.
L'octubre vam anar a Núria i tornant vam
visitar Sant Joan les Abadesses.
El novembre vam anar per la comarca
d'Osona. Vam esmorzar a Vic i tot seguit ens
vam dirigir a les masies de Voltregà on, amb
un guia local, vam fer una visita al museu del
coure que permet visitar el procés productiu
d'una foneria i veure els seus processos de
semielaboració del coure en viu.

NYER
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El desembre vam anar al Castell de Perelada
on vam gaudir d'una visita guiada per l'edifici:
vam poder admirar una col·lecció de peces
de ceràmica (més de 1000 peces), una
col·lecció de peces de vidre (més de 2500
peces), el museu del vi i l'església gòtica.
Després de la visita ens obsequiaren amb una
degustació de cava.

SESSIONS DE BALL
17 de gener: La Creu de la Creu
31 de gener: Duet Sharazan
28 de febrer: Ball de disfresses de Carnestoltes
amb Sifasol
21 de març: Aurora Group
11 d'abril: Vicens
23 d'abril: Berenar de Sant Jordi amb Toni
Puigvert i concurs de jocs
1 de maig: Ostres Ostres
30 de maig: Blue Mont
13 de juny: Carles Xandri
23 de juny: Revetlla de Sant Joan, berenar de
socis amb Duet Jubi
27 de juny: Onice
CURSETS
Seguim fent el taller de memòria cada
dimarts de ¾ de 6 a ¾ de 7 i el de gimnàstica
els dimecres i divendres de ¾ de 6 a ¾ de 7.
DIADES ESPECIALS
El passat 6 de desembre vam celebrar el
dinar de germanor de Nadal, l'11 de febrer
farem el dinar de dijous gras i el 23 de juny
celebrarem la revetlla de St. Joan.

Nº6 TARDOR-HIVERN DE 2009

LA COMISSIÓ DE FESTES NYERRA
Volem aprofitar l'espai que ens cedeix la
revista Nyer del nostre poble, per fer una mica
de balanç d'aquest any que ens ha deixat. Un
any en el decurs del qual hem intentat donar
el millor de nosaltres mateixos, hem volgut fer
unes festes participatives, entretingudes fins i
tot una mica originals i que el seu eco ressonés
més enllà del poble.

mainada. Així mateix vam organitzar la cua
per anar a parlar amb els reis i recollir els petits
presents de manera que primer hi passessin
els més menuts per així, poder retirar-se abans
no quedessin adormits i per no estar tanta
estona exposats al fred .

Estem molt contents del resultat, tota la gent
us vareu bolcar massivament, només cal
recordar 1a Baixada de Formatges. No
teníem cap referència de què passaria a
l'importar quelcom típic del nord d'Europa a
unes terres mediterrànies com les nostres, la
resposta va ser més que positiva i fins i tot vam
sortir per TV3, o el mateix concurs d'allioli “Alls
piquen cebes couen”, durant el qual la plaça
estava més plena que mai per veure els
participants fent les seves salses.
Això és el que ens dóna ànims per continuar,
ja estem ruminat les pròximes festes per
millorar any rere any, perquè les nits de ball
vagin tenint participació, perquè durant el dia
tothom es pugui fer la festa com pròpia,
perquè fer viure la festa és fer viure el poble.

Per acabar volem recordar que la Comissió
està oberta a tothom qui vulgui i tingui ganes
de treballar pel poble, segur que, com
nosaltres, s'ho passarà molt bé i es divertirà
moltíssim.
Moltes gràcies a tots per ajudar-nos a fer-ho
possible. Molt bon any 10 a tothom!
Aquest passat Nadal, com cada any, vam
organitzar la cavalcada de reis. Com a
innovació vam apagar les faroles de la
carretera perquè lluïssin més els fanals de la
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Comissió de festes Nyerra
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GRUP EXCURSIONISTA DE LES PLANES D´HOSTOLES
-PRESENTACIÓ:

DATES DE LES SORTIDES 2009/10

Benvolguts amics de la muntanya.

!13 Setembre FESTA DE LES ENCIES
!11 Octubre FESTA DE COGOLLS
!8 Novembre PIC DE L'ÀLIGA (Puigsacalm)
!13 Desembre PESSEBRE A SANT PERE
SACOSTA
!10 Gener SALT DE L'AVENÇ (Tavertet)
!14 Febrer PUIG ESQUER (Vilamaniscle)
!14 Març EL FERRAN (Alta Garrotxa)
!11 Abril ROC DE FRAUSA
!9 Maig EL FAR (Setmana anterior de la festa
El Jonquer)
!13 Juny TORRE DE MIR (Prats de Molló)
!11 Juliol PUIGMAL (per la baga de feliu)

Ja fa 14 anys que cada segon diumenge de
mes es fa una sortida organitzada pel Grup
Excursionista del poble.
Aquestes excursions estan pensades per a
tothom a qui li agradi caminar i passar una
bona estona amb la gent del grup.
Com ja hem explicat en altres ocasions a
cada excursió sempre hi ha qui de forma
espontània, ofereix cafè, llet, coca, la bota
del vi, galetes, xocolata, grana amb
moscatell i fins i tot un bon cava. La veritat és
que ens ho passem molt bé.
Encoratgem a tots aquells a qui els agrada
caminar a participar en les sortides que
organitzem aquesta temporada.
Si hi esteu interessats recordeu que no cal
inscriure's. Només cal que a l'hora indicada
en el corresponent programa sigueu a la
Plaça Nova. Això sí, porteu un bon esmorzar.

Hi haurà programes individuals per a cada
sortida.
Farem sortides extres. Si hi esteu interessats
demaneu informació.
L'Organització no es fa responsable dels
danys que puguin patir els participants.
R e cordeu que podeu trobar tota l a
informàció necessària per a les excursions,
així com un seguit de reportatges fotogràfics i
videos de les sortides al blog
http://gelphlesplanes.blogspot.com

Mª Àngels Llorà
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GRUP EXCURSIONISTA DE LES PLANES D´HOSTOLES
ESPECIAL PESSEBRES
Des de fa vuit anys el grup excursionista
celebra de manera especial l’acostament
del Nadal portant el pessebre a Sant Pere Sa
Costa. Aquesta sortida és la del segon
diumenge de desembre. És una diada
d ’il·lusió en la qual insistim a convidar a
tothom qui vulgui, sobretot la mainada de
l’escola, per això a vegades marxem una
mica més tard i anem més poc a poc.
L’esmorzar també és especial, ja que és
l ’única diada en la que encenem un bon foc i
fem carn a la brasa. Tothom té alguna cosa
per compartir: allioli, vi, botifarra, torrons, etc.
De totes aquestes diades, dues van ser molt
més nadalenques per la presència de la neu.
La de l ’any passat va ser impressionant ja que
va estar nevant lleugerament tot el matí, així
que ja us podeu imaginar la patxoca que feia
estar esmorzant a la vora del foc en mig d’un
núvol de flocs de neu que anaven caient
suaument. Pel que fa als pessebres cada any
se’n cuida una persona diferent. En el decurs
d’aquests anys ens hem sorprès amb
l’originalitat de forma i la diversitat de
materials utilitzats pels artistes. Per exemple en
Lluís Collell va treballar el ferro fins a obtenirne un bonic quadre que encara avui podeu
veure penjat a la paret, la M. Àngels Llorà va
treballar el l ’acer inoxidable fins a crear-ne les
tres figuretes del naixement, l’Encarna Güell
va brodar la representació amb punt de creu,
un pintor italià, anomenat Luigi Impieri, va
pintar tres quadres, un per a cada membre
del pessebre, en Josep Carbonés va fer la
cova buidant un tros de tronc, en Miquel
Redor ta va muntar el pessebre dins una
cistella i en Jaume Planagumà va portar un
pessebre en el qual destacaven les figures
fetes de plastilina.

Lluís Collell

Encarna Güell

Luigi Impieri

Jaume Planagumà

David Collell
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RÀDIO LES PLANES 107.7Mhz FM

La història de Ràdio les Planes va començar

problema, l'any 1984 l'Ajuntament va cedir els
actuals locals situats al carrer de la Roureda
número 1.

poc abans dels 80 quan la gent sintonitzava

Després de 8 anys amb en Miquel Castany

el seu transmissor i podia escoltar el que era el

com a director, va agafar el relleu Miquel

primer intent de radiodifusió a les Planes
d'Hostoles. Estem parlant de la coneguda

Reverter que continuaria la tasca durant 8
anys més. Durant aquesta etapa el nombre

“Ràdio Palangana” de Jordi Brunet, que es
ca ra cteritzav a p e ls s e us c o ntinguts

de col·laboradors anava augmentant dia

RÀDIO LES PLANES: 30 ANYS D'HISTÒRIA

humorístics, tal com es reflectia en el seu
eslògan: “això és Ràdio Palangana que emet
quan li dona la gana”. Però es just després
d'aquesta iniciativa que podem parlar de
l'existència de Ràdio les Planes.
S i e n s po se m a bu s c a r p e ls a r xius
documentals de Ràdio les Planes, i per la
memòria dels seus components més antics,
alguns d'ells fundadors de l'emissora, veiem
que ens hem de remuntar a l'any 1980 per
parlar del seu naixement.
Concretament, va ser poc abans del Nadal
de 1980 quan en Miquel Castany i Folch,

rera dia. Les instal·lacions anaven millorant i
s'incorporaren nous equips tècnics. El 1995
surt elegit Josep Collell i Tarrés, com a nou
director de l'emissora. A partir d'aquest
moment es va obrir un període marcat per
una continuació del que havien fet els
successors i per un intent de millora constant.
Cal destacar que tots tres directors han
comptat sempre amb el suport de tot el
col·lectiu de col·laboradors de l'emissora, i
sobretot de l'ajuda d'una junta directiva.
Aquest equip directiu ha permès que hi
hagués una organització interna estructurada
en les diferents àrees de treball: departament

radiocomunicació, es decidí crear una ràdio

de musicals, informatius, publicitat, etc.
Després d'aquest període de Josep Collell

amb continguts que poguessin interessar la

com ha director va ser elegit Salvador Llorà

gent del poble. En Miquel junt amb un grup
d'amics varen crear el que serien els primers

com a nou director pels anys que portava
dins l'emissora (ara en porta

estudis de Ràdio les Planes situats en un
garatge de l'avinguda Narcís Arnau. Des

aproximadament 20 anys), Llorà mogut per
l'interès de buscar el millor per Ràdio les

d'aquí es feia una programació de caps de
setmana que era íntegrament musical, però

Planes no va deixar que aquesta anés enrera i

mogut pel seu interès en el món de la

uns anys més tard aconseguien fer les
primeres retransmissions mòbils.
Ràdio les Planes es convertia així en la primera
emissora local de la Garrotxa, i una de les
primeres de Catalunya.
A poc a poc, la ràdio anava millorant tant en
qüestions tècniques com de contingut, per
això en poc temps els estudis es varen anar

va continuar els mateixos projectes dels
anteriors directors fins que va arribar un
moment en què cansat d'estar al cap davant
d'una entitat va deixar el càrrec. Llorà va ser
substituït per l'actual dir e ctor, Be rnat
Manchado. Al llarg d'aquests trenta anys
Ràdio les Planes ha anat cada vegada a
més.

quedant petits, i per intentar solucionar el
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RÀDIO LES PLANES 107.7Mhz FM
Perquè s'ha de parlar de la introducció de
nous programes de continguts molt diversos,
el trasllat dels estudis al carrer durant les festes
(ara només unitat mòbil), l'organització
d'actes tan característics de la festa de la
Santa Espina com és l'elecció de la pubilla i
les dames d'honor, acte que fa quatre anys
ha deixat de banda la figura de les dames
d'honor i ha incorporat la figura de l'hereu.
Actualment l ’emissora de la Vall d’Hostoles
participa en diferents actes que es realitzen a
les Planes com és la cavalcada dels reis,
l ’homenatge a la vellesa, la retransmissió de
la missa durant la festa del barri del Jonquer,
la retransmissió de la missa de les Encies, la
retransmissió del pregó de la festa de la Santa
Espina, l ’elecció de la pubilla i l ’hereu i també
fa un seguiment des del programa Operació
Matí de la Fira del Bastó i la Fusta. I per les
dates de Nadal es retransmet el concert que
ofereix la Coral Retorn Planenc i altres corals
des de l’església del nostre poble. A part
d ’aquestes activitats dedicades a les festes,
es fa des de fa força anys la retransmissió de
la missa, es passen els plens de l’Ajuntament
en directe i per premiar la fidelitat dels nostres
oients des de l’any 1987 es fa un sorteig el dia
6 de gener d’un lot d’obsequis entre les milers
de butlletes que repartim en els diferents
empresaris que col·laboren en la campanya
de Nadal. També coincidint amb les dates
nadalenques premiem la confiança que els
nostres amics ens han dipositat.
Tot i les
activitats extres que realitzem no hem
d’oblidar la nostra tasca principal, que és
emetre una programació estable i que
interessi i entretingui els nostres oients. Durant
el cap setmana i de manera continuada
emetem una programació personalitzada.
La resta de la setmana el nostra estimat
“Sidru” és el responsable de posar música,
falques i publicitat les 24 hores del dia.
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Programació actual:
Dilluns: 20h-21:30h El compartir de la veritat
amb Javi Martin 21:30h-22:30 repetició del
programa de Joan Soler
Dimarts: 20h-21h repetició del programa
Operació matí
Dissabte: 9h-10h Les estrenes musicals amb
Joan Soler 10h-11 Un toc musical amb Bernat
Manchado 11h-12h Viatge musical amb
Marc Puig 12-13h Operació Matí amb Jordi
Arnau, el doctor Soler, En Bernat, En Salvador
Llorà, la iaia Enrica i tot un seguir de convidats
13h-13:30h Hostoles informatiu* 13:30-14h
Planes d’esport amb Oriol boix i Jordi Arnau
14h-16h radioformula 16h-17h Doctor Soler
Show, el repertori amb Jordi Soler 16h-18h
Futbol a Ràdio les planes amb l’equip
d’esports de Ràdio les Planes.** (sempre i
quan el CF les Planes jugui a casa) 18h-20h
Sidro New Hits amb en Sidru 20h-21h A cop de
roc amb Jesús Gil
Diumenge: 8:30h-9h Església viva amb
Bisbat de Girona 9h-10:30h Lo + kalent a la
yera amb Xevi Bustillo 10:30h-11h La
retransmissió de la Santa Missa 11h-13h
intensitat musical amb Miquel Castany 13h13:30 Hostoles informatiu* 13:30-14h En
català si us plau amb Jordi Soler * equip
d’informatius, a la redacció Salvador Llorà,
Joana Silva i Jordi Carbonés, a controls i vies
de so Jordi Soler, i qui els parla Susanna
Demont i Marc Puig ** equip d’esports, a la
locució Jordi Arnau, als comentaris Salvador
Llorà i Bernat Manchado, a la base de dades
Marc Puig i a controls tècnics Jordi Soler.

Control 1
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CLUB DE FUTBOL LES PLANES

Ara i gràcies a les noves tecnologies des de la
pàgina web de Ràdio Les Planes es poden
baixar programes com l'Hostoles Informatiu,
Operació Matí, el compartir de la veritat i el
Futbol a Ràdio Les Planes...

IL·LUSIONS INTACTES

I a partir d'ara.... volem anar fent anys i volem
fer-los amb la mateixa il·lusió amb què van
crear l'entitat els seus iniciadors. Volem
continuar estant al servei del poble tot
ret ransmetent les sev es celebracions,
explicant el que passa, organitzant concursos
i posant-vos bona música.
Volem també que durant molts anys se'ns
consideri com una entitat de lleure i com una
es col a de r àdio, ober t a a tot es l es
mentalitats, edats, ideologies....
Volem comptar amb tu! Vine i forma par t de
la història de Ràdio Les Planes. T'agradarà!
Volem també que siguis allà on siguis ens
escoltis, perquè escoltar-nos és el millor
regal, escolta'ns a www.radiolesplanes.com

En Sidru

La discoteca
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El primer tram de competició del C.F Les
Planes en aquesta nova temporada a
Tercera Regional està resultant realment
desconcertant i irregular. Potser per no
comptar amb tota l'artilleria en els primers
partits o per acabar d'acoblar les noves
peces, l'equip d'Eudald Casas va arrencar la
lliga amb derrota al camp del Santjoanenc,
equip amb potencial i que acabava de
baixar de Segona. Podia passar. El que ja no
entrava tant en els plans és que per Santa
Espina, el Joanetes aixafés la festa als
planenc s gol ej ant-l os a casa sen s e
compassió tencant un setembre
decebedor. Va ser un cop dur però l'equip es
va refer encadenant quatre o cinc victòries
seguides en un octubre màgic. Es recorden
bons partits al Municipal com el del dia del
Maià, amb gols i bon joc. O quan va
aparèixer Sant Soler al minut 97 per
desencallar un partit d'atac i gol contra el
Vilallonga. A més, l'equip també responia a
fora apallissant Castellfollit i Sant Pere Màrtir,
amb segones parts per emmarcar, després
d'uns inicis discrets. La zona alta de la taula es
veia relativament a prop, tot i que Sant Roc i
Amer B quasi bé no cedien i es mantenien
molt forts.
L'esperpèntic espectacle de l'àrbitre Sillero
López en el les Planes-Sant Esteve va marcar
un punt d'inflexió. Els visitants van empatar ” inextremis” després d'una actuació arbitral
lamentable, de les pitjors que es recorden,
amb la posterior polèmica generada. A partir
d'aquí, els homes d'Eudald van quedar tocats
anímicament, precisament la pitjor manera
p er anar a guanya r a Sant Roc. I
efectivament, el conjunt olotí va passar per
sobre a les Planes que no va tenir-hi res a fer.
Tocaven més partits a fora i les Planes s'havia
de refer. Sant Miquel i Montagut eren els
següents desplaçaments.
Nº6 TARDOR-HIVERN DE 2009

CLUB DE FUTBOL LES PLANES
La punxada amb els primers no estava
prevista però podia passar, tenint en compte
l'estat del camp, tot i que no es va jugar
malament. A Montagut, l'equip va pecar de
mala sort. Un partidàs que al final no va tenir
premi per un cop de cap local en els instants
finals. Va fer molt mal aquesta derrota. Tan
mal que l'Eudald va deixar l'equip per motius
personals completant un novembre per
oblidar. Calia trobar un nou entrenador i
tornar a motivar l'equip, molt tocat després de
l'afer Sillero i 3 derrotes consecutives a
domicili, maquillades amb una victòria a
casa davant l'Argelaguer. El substitut revulsiu
ja tenia nom i cognom, Miquel Güell, un
e ntr e na do r de l a ca s a sense gaire
experiència però amb moltes ganes. En Quel
va exercir de motivador-psicolèg i els primers
fruits ja van arribar al camp de l'Atlètic Olot,
amb una proposta molt més ofensiva (tres
puntes a dalt, Alex-Soler-Alves) i amb una
golejada contundent. Les coses pintaven bé
amb el nou míster però calia persistir, com
diria en Guardiola. La següent setmana era el
derbi, el gran partit contra un intractable Amer
B. La r espos ta dels j ugado r s va s er
immillorable; 4-0 i “chorreo”. Això va suposar
un reforçament enorme a nivell de confiança
i moral, ja que no es goleja l'etern rival cada
dia i a més si està a dalt de tot de la
classificació. Les Planes ja treia al cap a la
zona alta i abans de tancar l'any visitava a La
Canya, un dels últims classificats. Tot i no fer un
partit brillant, l'equip va treure els tres punts
sumant la tercera victòria seguida en l'era
Quel Güell i mantenint, com diu el títol, les
il·lusions intactes d'estar entre els millors,
rematant així un desembre esperançador. I
encara queden dos partits de la primera
volta, Osor i Ripoll B, que si es solventen de
forma satisfactòria poden acostar les Planes
a les primeres posicions. Esperant també que
el Sant Roc afluixi el ritme, desitgem un molt
bon any 2010 pel C. F. Les Planes i esperem
que tots els somnis es facin realitat.

NYER

18

LA CARA: L'afició
Els “supporters” hi són sempre. Faci fred o
calor, a casa o a fora, en horaris intempestius
o en desplaçaments llunyans. Sempre
compleixen i des d'aquestes línies se'ls ha
d'agrair la seva dedicació i el seu compromís
amb l'equip. Ara fins i tot han estrenat unes
bufandes per donar encara més suport a
l'equip. La fidelitat no té limits. Un 10 per ells,
s'ho mereixen.
LA CREU: Els àrbitres
És la història de sempre. Que no serveixi
d'excusa per cap derrota però el nivell de
l'àrbitre de Tercera Regional és baixíssim i cal
fer alguna cosa per millorar-lo. El cas Sillero
n'és un exemple flagrant. Si volem una
competició digna necessitem uns col·legiats
mínimanent preparats i amb bones aptituds.
Em sembla que no és demanar tant.
EL CANTO: La banqueta
Tres entrenadors en menys d'un any han
passat per la banqueta de les Planes. Si es vol
estabilitat no es pot canviar d'entrenador
cada dos per tres. S'ha de tenir paciència i
confiança màxima. Sort que l'equip té un
nucli dur important i no se'n ressent gaire.
Esperem que a partir d'ara les notícies passin
al camp i deixin el vestidor.
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CEIP SANT CRISTÒFOL
FESTIVAL DE NADAL: ACTUACIONS I PASTORETS
Totes les escoles solen tenir les seves
“ tradicions” : una determinada manera de fer
la castanyada, de celebrar St. Jordi, la Festa
de Fi de Curs....
Una de les tradicions de la nostra escola és el
Festival de Nadal que sempre ha tingut dues
parts: actuacions de tots els cursos i
representació dels Pastorets ( no sempre en
aquest ordre).
Tot devia començar per allà els anys 80, de
fet les primeres fotografies d'uns Pastorets de
l'escola són de l'any 1989, però abans ja es
representaven.
Potser algú de vosaltres en va fer la primera
representació i recorda l'any exacte!
Els primers Pastorets eren els del ferrer Magí,
amb la serpent i la poma, els pastors, el ferrer
i, és clar, no hi podia faltar el dimoni.
Potser en recordeu una de les frases mítiques :
“ Salut gent de la ferreria !!” Frase que encara
algun professor de l'escola usa !!
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Van arribar canvis, van marxar els alumnes de
setè i vuitè, el nombre d'actors va disminuir i es
va decidir fer uns nous pastorets. Sota
l'empenta del Sr. Rafel es van escriure uns
nous Pastorets basats , sobretot, en la música i
la composició dels quadres escènics. Devia
ser el 1996 o 97.
Aquests Pastorets s'han anat modificant i
modernitzant any rere any, fins arribar als
nostres dies.
L'assaig de les actuacions i dels Pastorets
requereix molt de temps. De fet s'assaja i es
prepara durant tot el primer trimestre.
Són unes activitats motivadores per als nens,
els ajuda a socialitzar-se i a treballar en equip
amb els companys.
Es treballa l'expressió oral, l'autoestima, la
capaci t at d'actua r dav an t u n pú bl i c
nombrós...
També és una bona manera d'integrar els
nouvinguts, tant pares com alumnes i obre
l'escola al poble.
Esperem que, com a tradició que és, duri
molts anys.
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CEIP SANT CRISTÒFOL
ÉS NADAL
Quan la nit es fa més
llarga
i el sol es torna
mandrós,
quan el cel s' omple
d'estels
i la lluna es vesteix de
plata,
ve Nadal.
Quan un mantell
blanc
embolcalla les
muntanyes,
quan petits cristalls de
gebre
cobreixen marges i
planes,
ve Nadal.
Quan els nens
contents esperen
el tió i els tres reis
d'Orient,
quan als cors plens
d'esperança
batega un desig de
pau,
ÉS NADAL!

Alumnes de 5è.

M'AGRADA EL
NADAL
M'agrada el
temps d'hivern
perquè arriba el
Nadal
i és una època
que tots ens
estimem
i gaudim de
regals especials.

Aniol Ruscada Ferrés (3er C.M.)

Els regals que jo
voldria
no es poden pas
comprar:
Pau, Amor, Salut,
Treball i Harmonia
a cap llar poden
faltar.
Alba Garriga Martinez (2n. C.I.)

Que el nostre
poble també
gaudeixi
d'un any pròsper i
venturós
i que tingui el que
es mereixi:
un 2010
meravellós!!!
Jeroni Barbeta Palau (4art. C.M.)

Nens i nenes de 6è.

Élia Llach Collell (1er. C.I.)
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LLAR D´INFANTS “BIRULET”
Aquest any, a la Llar d’Infants Birulet, hem
celebrat la Castanyada acompanyats d’una
Castanyera molt especial. Sempre havíem
torrat castanyes i acabàvem fent una mica
de festeta, però aquest any hem tingut la
visita d’una vella Castanyera de veritat. Al
començament, estàvem una mica
espantats al veure aquella Castanyera tant
arrugada i la veritat, força lletja (em sembla
que a tots ens hauria fet por!!), però de mica
en mica, ens va anar passant aquesta
sensació i vam acabar cantant i ballant tots
junts la cançó de la castanyera i fent una
gran festassa. Estem molt contents!

La nova AMPA, que ha arribat amb moltes
ganes i molt decidida, està aportant moltes
idees i iniciatives molt bones per a la Llar. Una
d ’elles, conjuntament amb l ’Ajuntament, ha
estat col·locació de gespa al pati, ja que és
una part de la Llar una mica arraconada i que
necessitava una rentada de cara. El dissabte
dia 5 de desembre, ben aviat al matí, alguns
membres de l ’AMPA, una colla de pares
voluntaris de la Llar i l’alcalde, van posar fil a
l’agulla i van arreglar el pati, primer aplanantlo, traient els arbres que feien nosa, posant
terra i finalment posant la gespa (tenim uns
pares molt “ manetes”!!). Tots estem contents
i agraïts, ha estat una millora molt important
per a la Llar i sobretot per als nostres infants
que ho podran gaudir cada dia. Moltes
gràcies als pares i a l ’Ajuntament.
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CORAL RETORN PLANENC
El passat dia 8 de novembre varem celebrar la
31ª Trobada entre la nostra coral Retorn
Planenc i el Cor Germanor de Sant Pol de Mar.
Al llarg de tot aquest temps aquestes reunions
s'han convertit en trobades d'amics.

L'amistat que des de fa molts anys uneix als
dos directors, Mn. Frederic Pujol i l'Eduard Estol,
ens ha unit també a tots els cantaires i
acompanyants.
Vàrem celebrar aquesta 31ª trobada d'una
manera especial, ja que el Cor Germanor de
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Sant Pol ha acordat dissoldre's per raons
d'edat.
Amb el bon record d'aquestes trobades
arribàrem a la conclusió que no obstant el Cor
Germanor deixi de cantar, no tenen perquè
acabar-se aquestes trobades d'amistat i per
això en comptes d'acomiadar-nos amb un
“adéu per sempre” ens acomiadàrem amb
un “a reveure amics” amb el desig de reunirnos en altres ocasions futures. Al cap i a la fi, els
cants i l'amistat amb ells és el que perdura per
sempre.
D'altra banda, amb motiu de les festes de
Nadal, aquest any hem celebrat el 31è
CONCERT DE NADAL. Tingué lloc el diumenge,
dia 3 de gener de 2010, a les 7 del vespre, a
l'església de les Planes d'Hostoles. Hi participà
la nostra Coral, la Capella de Música de la
Catedral de Girona, ambdues dirigides per
Mn. Frederic, i el conjunt orquestral Ensamble
Empordà.
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