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Editorial
Estem acabant l’any 2015. Aquest any hem viscut tres eleccions. Primerament les eleccions
municipals, amb els quals hem renovat el consistori. Deixeu-me agrair el suport rebut per
continuar els pròxims quatre anys davant de
l’Ajuntament. Gràcies per la confiança i per les
mostres de suport rebudes al llarg d’aquests
mesos.

Aviat donarem la benvinguda al 2016. Aquest
any serà un període de molts de canvis: obres
importants per al municipi, com ara el carrer
del Pla, el trasllat de la nau municipal, la recuperació de la pista esportiva o l’inici de la plaça

Les segones eleccions varen ser les eleccions
autonòmiques, convertides en eleccions plebiscitàries, durant les quals el debat sobre la
conveniència d’esdevenir un estat independent va ser el tema central.

Però no només en obres es pot centrar l’acció
de l’Ajuntament. Volem iniciar activitats culturals de manera estable al poble. Tenim equipaments que ens permeten tirar endavant aquestes activitats i ho volem aprofitar. Properament
us presentarem les primeres activitats, que
tenim intenció de dur a terme el mes d’abril
d’aquest nou any.

A la nostra vila, el suport a les diferents formacions independentistes va ser de més del 87%,
i ens vam situar entre els deu municipis de Catalunya amb un resultat més contundent.
Finalment, les eleccions estatals, eleccions encara no celebrades en el moment d’escriure
aquest editorial.
Tot i ser un moment d’impàs en les diferents
administracions, des de l’Ajuntament no ens
hem aturat. Hem continuat amb l’agenda
d’activitats i projectes previstos.

Gran del Jonquer, són només exemples del moviment que tindrem.

Esperem que el que us proposarem us agradi
i que compti amb la màxima participació de
tothom.
Només em queda desitjar-vos, en aquestes dates, que tingueu unes bones festes i un millor
2016.

No entraré a parlar-ne aquí, perquè les tindreu explicades amb més detall en les planes
d’aquesta revista.
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G Informació municipal
Pressupost 2016
Durant el passat ple de novembre, vàrem aprovar el
pressuposat corresponent al 2016. Aquest any el pressupost és de 1.548.803 €. En el nou pressupost hi consta
l’augment de les aportacions que des de l’Ajuntament
es fa a diferents ens, com el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa o el Consorci per a la Normalització
Lingüística, el Consell Esportiu de la Garrotxa o els plans
d’ensenyament a través del Consell Comarcal.
Per altra banda, hem pressupostat projectes com el
trasllat de la nau metàl·lica i la recuperació de la pista
esportiva, una nova captació d’aigua potable, l’inici de
les obres de la plaça Gran del Jonquer o continuar amb
les obres de millora de l’escola municipal.
Finalment, també s’ha augmentat la partida de cultura.
Aquest 2016 volem iniciar un programa d’activitats culturals que durarà tot l’any.
Si voleu consultar tot el pressupost, el podeu trobar al
web de l’Ajuntament, www.lesplanes.cat

Pel que fa a la subvenció futura, una part serà destinada
al canvi d’ubicació de la pantalla tàctil situada a la Carbonera; en aquests moments, aquesta pantalla és molt
poc utilitzada, i se la vol situar a la zona del Centre Cultural. Un altre projecte serà l’estudi històric i la reconstrucció en 3D del nostre municipi a l’edat mitjana.
Aquest projecte encara esta en estudi, però esperem
poder-vos-en donar més detalls en el decurs d’aquest
any 2016.

Activitats culturals
En el darrer pressupost, hem aprovat una partida
per al foment dels esdeveniments culturals al nostre
municipi.Sempre hem dit que tenim un equipament
de primer ordre, que és el Centre Cultural. En aquest
espai, s’hi duen a terme nombroses activitats durant
tota la setmana, però creiem que encara se’n pot
treure més profit.
Durant el mes d’abril esperem fer un cicle de teatre amateur, que durarà tot el mes i que portarà al poble obres
de teatre representades en altres municipis com Olot.
També preveiem una programació cultural amb música i altres espectacles a l’estiu. Aquesta època de
l’any volem tenir un calendari d’esdeveniments en
diferents indrets del municipi i aprofitar els espais
meravellosos del nostre entorn, al mateix temps que
gaudim de bona música o cinema. Ben aviat us anirem anunciant el cartell dels diferents espectacles de
què gaudirem.

Cartipàs municipal
Pla de foment 2015 i
2017
A través del Consell Comarcal de la Garrotxa, de Turisme
Garrotxa i conjuntament amb els 21 ajuntaments de la
comarca, s’han demanat els plans de desenvolupament
i foment del turisme de Catalunya, que se’ns han concedit durant dos anys consecutius.
El primer any, al nostre municipi, aquests plans han
estat destinats a la millora dels accessos als gorgs i
a l’ordenació del trànsit en aquests punts amb tanta
afluència. També s’han destinat a fer un recull fotogràfic i d’imatges amb dron del nostre municipi. Aquestes
imatges han estat les utilitzades per realitzar el curt penjat a la xarxa l’estiu passat.

Durant les últimes eleccions municipals, el grup de CDC
va obtenir 8 regidors i el grup de ILP-PM en va obtenir 1.
Després de la constitució del nou ajuntament, la composició del nou ajuntament i el cartipàs municipal ha quedat configurada de la manera següent.

CDC
Eduard Llorà: Alcaldia, Turisme i Hisenda
Mª Àngels Serra: Benestar Social i Família
Josep Arnau: Camins
Joan Soler: Cultura i Festes
Marc Puig: Comunicació i Esports
Lidia Ribas: Joventut
Marc Portillo: Educació
Joan Quer: Urbanisme

ILP-PM
Concepció Usan
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Clavegueram
Cases Torrent

L’altre aspecte és la taxa d’escombraries. Aquesta taxa
es deriva dels preus que ens costa la recollida a un nivell
comarcal. Cal dir que, els dos últims exercicis, aquest
import ha pujat de mitjana més d’ un 6%; tot i això, des
de l’Ajuntament no hem repercutit aquest cost als ciutadans. Aquest 2016, però, ens tornen a pujar un 7%,
i nosaltres hem aprovat que aquest increment per als
ciutadans sigui d’un 5%.

Aquest 2015, l’Ajuntament ha aconseguit una subvenció
de la Diputació de Girona per a la construcció de serveis
bàsics. Aquesta subvenció ens ha permès connectar al clavegueram les cases de l’altre costat del torrent Llemeca.
Aquesta subvenció ha fet front al 75% del cost de l’obra.

Aquesta pujada continuada dels preus de recollida vénen donats per la falta d’existència d’una planta de triatge a la comarca. Aquest fet comporta que molta part
de la recollida entri directament a l’abocador comarcal,
i això provoca que tinguem pujades importants del cost
del servei. Esperem que els propers anys es pugui solucionar aquest problema i que puguem parlar de creixements més en la línia del cost de la vida. Mentre no sigui
així, des de l’Ajuntament tenim la voluntat de minimitzar
aquest cost als usuaris del servei.

Aquesta actuació era totalment necessària, per les males olors que els veïns havien de suportar en temporades de més calor. En total s’han connectat al clavegueram municipal 5 nous habitatges.
És voluntat de l’Ajuntament solucionar els pocs casos
que encara tenim pendents per fer arribar el clavegueram dins de la zona urbana del municipi, i esperem que
en els propers anys els puguem resoldre.

Procés participatiu
plaça Gran del Jonquer
A la primavera d’aquest any, hem engegat un procés
participatiu amb la col·laboració de la UdG, per tal de
conèixer les opinions dels veïns més propers a la plaça
Gran del Jonquer sobre els usos d’aquest espai.
El procés ha estat portat a terme per l’estudiant
Tània Virgili, la qual ha volgut que el seu projecte
final de carrera fos aquest procés i el projecte de la
plaça en qüestió.
El procés va gaudir de la participació de 40 veïns, aproximadament, en cada una de les 3 sessions dutes a terme.
Des de l’Ajuntament, valorem positivament aquesta
manera de treballar per tal de conèixer les necessitats
dels veïns. En el futur creiem que farem més processos
de participació en el disseny de les possibles remodelacions dels diferents espais públics del municipi.

Ordenances fiscals
Per al 2016, hem aprovat unes noves ordenances fiscals.
En termes generals, les ordenances s’han congelat en la
majoria d’impostos, preus i taxes. Els aspectes més destacats, i que tenen alguna baixada i pujada, són principalment dos, que afecten l’IBI i la recollida de deixalles.

Aquest 2015 s’han iniciat les obres de preparació
d’aquest espai i per a l’any 2016 hem previst una partida pressupostària de 30.000 € per continuar les obres.
Aquesta obra serà duta a terme en diferents fases.

Pel que fa a l’IBI, continuem aplicant baixades per compensar la revisió cadastral duta a terme durant el 2012.
Aquest 2016 sembla que serà el primer any que l’Estat
no ens castigarà amb una pujada addicional del 10%, tal
com ha passat en els dos darrers exercicis.

Carrer de Can Bagué
S’han finalitzat les obres al carrer de Can Bagué. Aquesta obra estava pendent de dur-se a terme des de l’any
2011. Per diferents motius no va ser possible llavors ni
en els anys successius.

Durant els pròxims mesos, des de l’Estat es duran a terme actualitzacions cadastrals d’algunes finques. Cal dir
que en el nostre municipi no ens veurem gaire afectats.
El fet de fer la revisió el 2012 fa que tinguem les dades
molt actualitzades i, per tant, esperem que aquestes noves actualitzacions no ens afectin excessivament.

Es preveia arranjar el carrer del Torrent al seu pas des
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millorar els tancaments i els lavabos d’aquest edifici.
Durant el 2016 volem continuar fent-hi les millores
que són necessàries. Estem propers a un acord per tal
d’aconseguir el finançament per dur a terme les millores que volem i arribar al 2018 (any del centenari de
l’escola) amb l’edifici en les condicions òptimes.

de l’antiga llar d’infants. Tot i això, un cop feta aquesta
millora, han quedat romanents suficients per arreglar
un tros més de carrer del Torrent, de manera que s’ha
decidit acabar d’arreglar-lo tot fins al camp de futbol
municipal.

Carrer del Pla
S’ha realitzat el concurs per adjudicar l’obra del carrer
del Pla. Aquesta esperada actuació es durà a terme en
el transcurs d’aquest 2016.

Millores de camins

Consta d’un pressupost aproximat de 715.000 €, dels
quals 240.000 € són subvencionats per la Generalitat, i
uns 49.000 € per les contribucions especials als veïns. La
resta de l’actuació s’assumirà des de l’Ajuntament.

Hem fet millores de pavimentat al camí Vell de Santa
Pau. Les pluges de finals de 2014 van posar sobre la taula la necessitat que tenia aquest camí de ser millorat en
alguns punts.

Durant els últims quatre anys no ha estat possible trobar
més recursos per tal de fer aquest carrer, però sí que se
n`han trobat per fer altres actuacions també previstes.
Si no es dugués a terme aquesta actuació, es perdrien
els 240.000 € de la Generalitat. Creiem que no ens ho
podem permetre i per això des de l’Ajuntament ens hem
preparat econòmicament per aquest moment. Tenim un
nivell d’endeutament prou baix com per poder assumir
una part d’aquesta actuació.

La millora ha constat de la neteja del rec amb el qual
limita el camí, la pavimentació de 200 metres de camí i
la construcció en formigó de 6 trencaaigües.
Durant el 2016, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Garrotxa, farem una actuació similar al camí
Vell d’Amer, en el seu pas pel torrent.
Aquesta millora també és necessària i esperada pels
veïns que l’utilitzen. Totes dues actuacions hauran tingut un cost aproximat de 45.000 € en total.

Sabem que fent aquesta obra, els propers quatre anys
el nostre endeutament serà superior a l’actual, però
també sabem que l’any 2019, per tant dins del mateix
mandat, l’endeutament tornarà a ser el que tenim actualment.

Estació i trasllat de la
nau metàl·lica

Pensem que aquesta obra és molt necessària per al poble. Serà un esforç, però sabem que el podem assumir.

Fa alguns anys, es va instal·lar la nau metàl·lica sobre la
pista poliesportiva de l’estació. Ha arribat el moment de
recuperar la pista.

Escola

Creiem que la nau pot tenir una utilitat com a magatzem
de la brigada municipal i, per tant, proposem traslladar-la
al costat dels dipòsits de gas existents. Els últims dies hem

Vam adquirir el compromís de fer millores a la nostra
escola. Durant el 2015 s’hi hauran invertit 105.000 € per
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Camp de futbol

fet tasques d’arranjament de l’espai de la futura ubicació.
Volem preparar aquest espai perquè sigui per a la brigada municipal i, al mateix temps, volem ordenar l’espai
d’abocament de poda existent.

Aquest mes de novembre hem pogut signar la compra
dels terrenys del camp de futbol per un import de 90.000
euros. Els tràmits van començar a la meitat de l’any 2011,
quan el consistori va saber que hi havia l’oportunitat de
comprar a CaixaBank aquestes instal·lacions de 12.000
m2 per un preu assequible.

Fet això, podrem alliberar el mas el Jonquer de l’activitat
de magatzem que s’hi duu a terme actualment.
Així mateix, ens quedarà la pista lliure per poder-la rehabilitar per practicar-hi esport. Totes aquestes actuacions, tenen un pressupost estimat de 70.000 €, repartits entre els pressupostos del 2015 i 2016.

Si a dia d’avui les Planes pot dir que té camp de futbol,
això ha estat gràcies al suport jurídic de l’exregidora
i procuradora Ester Peracaula i de l’advocat Xavier
Bonet, que han realitzat els tràmits i assessoraments
oportuns i de gran complexitat. Així doncs, i per fi,
l’Ajuntament ha adquirit el camp de futbol després
de més de 65 anys d’utilitzar-lo pagant un lloguer I
després d’haver realitzat un avantprojecte sobre com
han de ser les noves instal·lacions esportives, ara hem
començat les converses amb la Secretaria General de
l’Esport i altres institucions per tal de poder finançar
l’obra de millora de les instal·lacions, conscients que la
prioritat són els vestidors.

Captació d’aigua
Les millores en les captacions d’aigua han estat una
constant els últims anys, però ara cal fer una nova actuació. Hem localitzat en el mateix recinte dels dipòsits
municipals una deu d’aigua a pocs metres de profunditat. És per això que durant el 2016 farem un pou i hi
instal·larem la mecànica necessària per obtenir aigua.
Aquesta actuació tindrà la seva recompensa en l’estalvi
energètic de l’extracció d’aigua actual, que prové de
pous a més profunditat i a més distància dels dipòsits,
que no pas la captació que proposem.

Proves esportives
Durant aquest 2015 el poble ha acollit diferents proves
esportives. A principis d’any vam acollir un any més la
cursa d’orientació que es promou des de l’escola municipal i que aplega molts participants. Aquest any hem
apostat també per ser seu de la VolcaNOlímits Bike, una
exigent prova de BTT que és també el campionat de Catalunya de Policies i Bombers, la qual congrega centenars de participants vinguts d’arreu d’Espanya, i reuneix
els millors ciclistes d’aquesta especialitat. El proper 27
de desembre, acollirem un any més la Cursa Sant Silvestre de Muntanya que organitza l’entitat Ticox’s i que,
amb la curta vida que tot just té, ja s’ha convertit en un
referent de les curses populars de Nadal que es fan a les
nostres comarques.

Cementiri de Cogolls
Hem arribat a un acord amb el Bisbat per tal d’assumir la
gestió del cementiri de Cogolls. A canvi, el Bisbat ens ha
cedit uns metres a l’entorn de l’antiga escola de Cogolls
per tal de poder-ne millorar els serveis.
Un cop assumida la gestió, hem arranjat aquest espai i
l’hem deixat en unes condicions molt més adients.

Servei d’aigua de
les Encies

El 2016 repetirem el mateix calendari de curses, afeginthi la VolcaNOlímts Run, el 6 de març, i que tornarà a ser
campionat de Catalunya.

Durant els últims anys, els veïns de les Encies s’han autogestionat el servei d’aigua. Per canvis normatius i dificultats en la gestió del dia a dia, es va arribar a l’acord
que fos l’Ajuntament qui es fes càrrec del manteniment,
gestió i millora d’aquest servei.

Parc de Nadal
Aquest any, des de l’Ajuntament hem considerat portar
al poble un parc de Nadal, que estarà gestionat per les
monitores del casal de Nadal, i que un any més es farà al
poble per aquestes festes. El parc estarà instal·lat al centre cultural, a les tardes dels dies 28 i 29 de desembre.

S’ha encarregat a SIGMA (Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de la Garrotxa) que faci el projecte necessari per a l’arranjament del servei d’aigua. Creiem que
s’han de dur a terme les obres, com a molt tard, durant
el 2017.
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Millorem la
senyalització d’edificis
històrics i d’espais
naturals

Vespa
asiàtica

Durant aquest darrer trimestre s’han col·locat diferents
panells informatius en els quals s’explica la història
o l’interès d’un espai determinat del poble. Aquesta
nova senyalització forma part del Pla Garrotxa Cultour,
una iniciativa del Consell Comarcal de la Garrotxa i de
Turisme Garrotxa per fomentar la conservació del patrimoni històric, cultural i natural com a mecanisme
per garantir el desenvolupament local sostenible, i
per fer-lo més accessible als seus habitants i visitants,
d’acord amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Els agents rurals han detectat al poble diferents nius
d’aquesta espècie invasora que provoca la desaparició de l’abella comuna. Ha estat en el nostre municipi on s’ha trobat un sistema que provoca la mort
d’aquest insecte.
Aquest mètode consisteix a agafar algunes vespes i
impregnar-les amb un insecticida que, després, porten directament al niu i escampen entre els altres
exemplars.

Una estratègia que es porta a terme des de l’any 2001
per al turisme sostenible a la Garrotxa. En el cas del
nostre poble, s’ha posat senyalització en diferents
punts que destaquen la nostra historia, des dels remences al modernisme, i també paratges naturals
com els gorgs.

Si mai observeu un niu d’aquesta vespa, cal que
us poseu en contacte amb l’Ajuntament o amb els
agents rurals.

Miquel Oliu Nieto, galardonat amb el
Premi Reina Sofía de Composició Musical
El músic i compositor Miquel Oliu Nieto, nascut de les
Planes d’Hostoles, va rebre el passat mes de març, un
dels reconeixements més prestigiosos en l’àmbit de la
música clàssica, que atorga anualment la Fundació de
Música Ferrer-Salat.

Actualment Oliu compagina la composició musical
amb la docència, fent de professor de piano a l’Escola
Conservatori de Vic.

L’obra guanyadora en la XXIII edició del Premi Reina
Sofia es titula ‘Al·legories de tardor’, amb el subtítol de
“*Microludios per *orquestra”. Va ser escrita entre el
2012 i el 2013. Es tracta d’un conjunt, d’uns 13 minuts
de durada, format de vuit petites peces relacionades
entre sí: Fulles I, Gel, Terra humida, Fulles II, Ocell solitari, Gris sobre gris, Fulles III, i l’última, anomenada amb
l’enigmàtic títol dels tres asteriscos que Schumann utilitza en algunes de les seves peces per a piano.
Aquesta composició per a orquestra simfònica es va estrenar al mes d’octubre al Teatro Real de Madrid, intrepretada per l’orquestra de Ràdio Televisió Espanyola i en
presència de la Reina Sofia.
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Meteorologia
La passió per a la meteorologia m’arribà l’any 1998, quan vaig començar a fer d’observador a Les Planes d‘Hostoles.
Al llarg d’aquests anys he estat donant dades meteorològiques a l’institut Nacional de Meteorologia i a la Xarxa
d’observadors meteorològics Xom com també al Servei Meteorològic de Catalunya.
El funcionament és mensual. Cada mes faig arribar les dades recollides diàriament de l’observació feta, deixant sempre una còpia a l’ajuntament del poble, on tothom interessat pot accedir-hi en cas de necessitar dades concretes
d’algun fenomen meteorològic.
Al llarg d’aquest temps, hem visualitzat múltiples configuracions meteorològiques però puc assegurar, que mai havia
registrat cap tardor amb tanta bonança com aquest any. Malgrat el bon temps i les poques pluges s’han fet molts
bolets, raó per la que podem estar prou contents.
Preparats per encarar el fred de l’hivern i les novetats meteorològiques.
Agustí Reverter.
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A tu que ets jove:
SEGURAMENT alguna vegada t’haurà arribat informació
sobre la donació de sang, o bé a l’institut on has estudiat
o per mitjà d’algun membre de la teva família.
SEGURAMENT ara que ja tens divuit anys podràs fer
moltes coses que permet la majoria d’edat: anar a votar,
treure el carnet de conduir.... i també DONAR SANG.
SEGURAMENT ets una persona a qui agrada prendre les
teves pròpies decisions i t’interesses per molts problemes dels nostres dies. La manca de SANG és un tot i les
operacions han evolucionat de tal manera que se n’hagi
de transferir la mínima quantitat possible.
SEGURAMENT tu ets una d’aquestes persones que amb
una mica de voluntat pots ser donant de sang.
SEGURAMENT amb la teva vitalitat pots donar esperança de vida a molts que l’han perdut.
SEGURAMENT, i pensant-ho una mica, no cal esperar
que algun familiar o amic necessiti sang per adonar-se
de com’és d’important aquest gest. Sempre hi ha algú
que està esperant.
SEGURAMENT ja saps que per fer una donació n’hi ha
prou amb una petita  part del teu temps.
POTSER no saps que, malgrat que som autosuficients en
sang i derivats, hem de seguir insistint que la gent doni
sang.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Les Planes informa:
Nova APP
per emergències
En els últims mesos
hem sentit, o vist
per les noticies,
o en els diferents
mitjans de comunicació que els rescats a la muntanya
s’han incrementat, sobretot aquesta tardor on els Serveis d’Emergència han hagut de fer moltes sortides, ja
sigui per caigudes o persones que s’han perdut. No cal
anar tant lluny, aquí el poble a principis de novembre
varem tenir un cas de dos excursionistes que s’havien
perdut baixant del Far. Era un dia amb molta boira i de
tornada cap al seu cotxe es van desorientar i van trucar
el 112. En aquest cas el contacte telefònic va ser clau per
localitzar-los, poques hores després de rebre la trucada.
Avui en aquest espai us recomanem que aquelles persones que aneu molt sovint a la muntanya us descarregueu l’aplicació My112. Amb aquesta APP disponible per
tots els mòbils ens permet trucar directament els serveis
d’emergència i gràcies al sistema de geolocalització que

POTSER has sentit a parlar de l’èxit que tenen iniciatives
com la Marató de Donació de Sang, que cada 2 anys se
celebra a Olot i gràcies a la qual, en un sol dia, s’han
arribat a recaptar 1.100 bosses de sang.
POTSER no saps que al nostre poble la donació ha baixat
molt. Els donadors més grans s’han anat jubilant i són
pocs els joves que han començat a donar-ne.
POTSER has sentit parlar que a l’estiu i per Nadal són els
períodes durant els quals fa més falta sang.
POTSER quan vegis algun programa que anuncia la data
de la propera extracció podràs pensar un moment i decidir que ja és hora que et facis DONANT DE SANG.
Des d’aquí, i en nom de l’Associació de Donadors de
Sang, dono les gràcies a tots els qui heu mantingut
aquest hàbit tota la vostra vida i heu servit d’exemple
als qui més endavant ho poden fer.
I també volem donar les gràcies a l’Ajuntament del nostre poble perquè sempre dóna totes les facilitats per
poder dur a terme les extraccions, i a l’AMPA, que en diverses ocasions, sobretot al mes de març, canvien el lloc
per fer les seves activitats esportives perquè aquell dia
puguem fer servir la sala polivalent per a la donació de sang.
RECORDEU que la propera donació serà el mes de MARÇ.
Encarnació GÜELL – Responsable de l’Associació de Donadors
de Sang a les Planes d’Hostoles
porta integrat serà molt més fàcil localitzar-nos.
Modificació dels horaris del Centre d’Atenció Primària
També aprofitem aquest espai per explicar-vos que
des de l’1 de desembre ha entrat en funcionament el
nou horari d’atenció continuada de l’ABS de la Vall d’en
Bas i de la Vall d’Hostoles. A partir d’ara, durant les
nits, els festius durant tot el dia i els dissabtes a partir
de les 14h i fins a les 9h del mati del dilluns, els usuaris
que requereixen assistència sanitària hauran de trucar
en cas d’emergència al telèfon d’emergències 112 o el
de Sanitat Respon el 061 que mobilitzarà el recurs més
adient a les necessitats assistencials del pacient (atenció telefònica, atenció mèdica domiciliària, activació
d’ambulància bàsica o medicalitzada per traslladar-lo
al centre sanitari més adequat a la seva patologia) o
bé podran acudir directament al servei d’urgències de
l’hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa
Més voluntaris, millor servei
Finalment us hem de dir que, a poc a poc la nostra
associació es va fent gran, aquest any hem incorporat
un nou voluntari, per tant ara ja som 6 els veïns que
formem part de Protecció Civil de Les Planes. Si esteu
interessats a formar-ne part només cal que us poseu
en contacte amb l’Ajuntament o escriviu un correu
electrònic a protecciocivil@lesplanes.cat
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”Bocins d’històries:
en Peret i la Pilar

En Pere Grabalosa Arnau, fill de l’Anneta i en Pere, va
ser el gran de cinc germans. Els seus pares eren masovers de les Planelles, una masia avui en ruïnes situada a
prop de la carretera, a l’entrada de les Planes d’Hostoles
venint d’Amer.
A ell li deien Peret perquè era el petit; al seu pare, Peric; també hi havia l’oncle Pere, a qui deien Pere gras; en
Pere sec, un noi que van amagar a les Planelles durant la
Guerra Civil, i en Pere Arauso, que guardava les vaques.
La història de la Pilar comença a mitjans dels anys 20,
quan la Carme i en Jaume d’Amer buscaven tenir una
criatura però, després de diversos fills que se’ls van morir, el metge els va recomanar d’anar a l’Hospici de Girona -situat a l’actual Casa de Cultura- a buscar un infant.
Justament, la germana d’en Jaume era dida i en criava durant un temps per després tornar-los a l’orfenat.
A la Carme li era igual si era un nen o una nena, però
la condició havia de ser que mai ningú els reclamés la
criatura. I va ser així com el 1928, curiosament el 12
d’octubre, van adoptar la Pilar Janoher Carreras, una

nena “valenta”, segons el metge, d’un any i quatre
mesos, que el 6 de juny de 1927 va entrar a l’orfenat
acabada de néixer amb “camisa, blusa, manilla, toalla,
todo nuevo”, segons es recull en el document d’entrada
a la “Casa de Maternitat”.
La Pilar va ser la gran de tres germanes, ja que poc després d’adoptar-la a ella van arribar la Rosita i la Matilde.
Es portava molt bé amb el seu pare, que es guanyava
el jornal fent feixos de llenya o fangant, mentre la seva
mare treia herbes dels camps de blat i feia altres feines;
eren pobres. Un dia, quan era adolescent, la Carme es va
voler asseure amb la Pilar per explicar-li els seus orígens,
però ella li va explicar que feia anys que ho sabia, abans
dels set anys, perquè una veïna li ho havia explicat.
Quan va esclatar la Guerra Civil en Pere tenia nou anys,
i en Peric i altres homes es van amagar prop de les
Planelles, “en una pedra gran que té forma d’una cara
d’home amb una gorra. Jo els anava a portar el menjar
i els avisava quan venien els soldats”, recorda l’avi. Durant la retirada dels soldats republicans, a un d’ells se li
va rebentar una roda de la bicicleta i la va deixar al marge del camí. En Pere ho va veure i, just quan van girar el
revolt, va sortir i va amagar la bicicleta al camp de blat.
Justament aquesta seria la bicicleta - grisa i sense marxes- amb què aniria la Pilar, anys més tard, a treballar a
la fàbrica tèxtil Magem.
A casa de la Pilar, durant la Guerra es va patir fam. Anaven a demanar menjar als masos i en alguna ocasió ja
havia vist aquell noi “ros i molt pigallat” amb qui anys
més tard es casaria. La Pilar va deixar els estudis ben
aviat, perquè no li agradava estudiar i preferia cuidar
infants, i més tard va anar a treballar a una fàbrica de
mitjons d’Amer, a més d’aprendre a cosir a casa d’una
senyora.
En Pere i la Pilar es van conèixer a l’hivern, un dimarts de
Carnestoltes de 1945 -potser per això després els va agradar tant disfressar-se a les tardes de ball dels jubilats-, i
l’endemà ja van quedar per anar al cinema. Quan l’Anneta
va saber que sortien i li van dir que la Pilar era adoptada,
va dir que per a ella l’important era que s’estimessin. Mentre festejaven en Pere va fer la mili a Barcelona: “Encara
recordo la primera vegada que vaig veure el mar, tenia 20
anys! Em vaig emocionar i tot!”, explica.
I es van casar un 8 de setembre de 1954 a l’església
de les Encies. Aquesta seria la mateixa parròquia on el
1979 es casaria el seu fill Jordi amb l’Anna Maria, on
batejarien els seus néts David i Anna, i on es casaria el
seu nét el 2006.
Vivien a les Planelles, en Peret treballava als camps i
una mica a la fàbrica Magem, a l’entrada est del poble,
justament on la Pilar repassava peces.
Anaven fent i el 1955 va néixer el seu fill Jordi. Al cap de
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Llar de jubilats

de les Planes d’Hostoles
La llar de Jubilats us presentem el calendari dels dies
que farem ball aquest proper any 2016.

poc van passar a viure a cal Peó, davant la Magem, una
petita casa que els van deixar els seus parents del Camp
Vell. Tenia el sostre tan baix que en alguns racons de la
casa calia ajupir el cap, i a la façana hi lluïa un anunci
de la xocolata Torras. En Pere alguns dies feia torn de nit
i la Pilar estava sola amb el petit Jordi i passava molta
por. Recorda el cant de les òlibes dient “Moriu, moriu!”,
i ella tirava sal al foc a terra per espantar-les. “També
em ve al cap una nit quan van trucar a la porta. Jo estava sola amb el nen, i sense obrir vaig preguntar qui era.
Un grup de soldats va respondre que estaven buscant el
poble i ràpidament els vaig indicar que seguissin amunt,
que estaven a punt d’arribar-hi”, explica la Pilar.
A principi dels 60 van accedir a una de les cases barates
del poble i en Jordi va començar a anar a l’escola, quan
altres nens ja feia temps que hi anaven. Van ser anys
difícils, de treballar moltes hores per tirar endavant. La
Pilar repassava peces a casa i a les 5 del matí netejava
despatxos a la Magem, i en Pere treballava a la secció
de filatura de la mateixa fàbrica. Quan en Jordi va fer 12
anys, van demanar una beca per estudiar i el van destinar a la Universidad Laboral de Córdoba. A en Pere el
món se li va ensorrar. “Va tenir un disgust tan gran! Hi
pensava cada cinc minuts, de dia i de nit. Li van quedar
tots els cabells blancs i només va estar tranquil quan
vam anar-lo a veure allà”, recorda la Pilar, que s’hi va
conformar més.
I aquests mateixos cabells blancs que van aparèixer el
1967 són els que avui, amb 88 anys,  encara té l’avi Pere,
que veiem a l’hort, a la petanca o a la Llar i, junt amb la
Pilar, sempre que poden van al ball del diumenge de la Llar
de Jubilats o passegen pels carrers del poble durant la Festa de la Vellesa, de bracet dels seus dos néts i tres besnéts.
Aquests són alguns bocins d’històries quotidianes d’en
Pere, fill de masovers, i la Pilar, filla d’una mare que no
va conèixer i d’una família que la va cuidar. Una parella,
en Pere i la Pilar, com moltes altres, que més enllà de tot
tipus de dificultats han sabut estimar i s’han fet estimar.

Cursos:
Cada dilluns: GIMNÀS de 18:15 a 19:15 i els
dimecres de 17:45 a 18:45, al local de la Caixa.

Escrit per Anna Grabalosa Martín
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Coral Retorn Planenc
Déu n’hi do quin any 2015!
Després d’uns anys vivint una mica aïllats de la resta
d’associacions del món coral, ha arribat el moment de reprendre i enfortir les  relacions de la nostra Societat Coral
amb les Federacions a les que estem associats.
A dia d’avui, la Coral Retorn Planenc és membre de la Federació de Cors de Clavé (de fet, en som membres des del
1973) i també de l’Agrupació Coral de les Comarques de
Girona (Federació Coral de Girona).
Fruit de la consolidació d’aquestes relacions, ha estat
conèixer els diferents projectes que es porten a terme
i les diferents activitats que s’hi organitzen. No tan sols
això, ens ha permès fer coneixença d’altres corals del nostre entorn més pròxim i algunes de més allunyades.
Donant-nos a conèixer, és com hem pogut fer intercanvis
amb les Corals i hem tingut oportunitat cantar en llocs
molt diversos aquest any 2015.
Vàrem començar el nostre recorregut cantant el Dijous
Sant a Perpinyà (Rosselló) amb un concert de música sacra, juntament amb la Coral TUTTI CANTI de Saint-Cyprien
i CHORUS VENERIS de Port-Vendres, totes dues del Rosselló. Aquesta cantada es va produir gràcies a un programa d’intercanvi entre la Federació de Cors de Clavé de la
Catalunya Nord i l’Agrupació Coral de les Comarques de
Girona.
Poc després, vàrem participar en els concerts de GIRONA, TEMPS DE FLORS. Vàrem oferir els nostres cants a la
Pujada de Sant Fèlix, juntament amb les VEUS AMIGUES
d’Aiguaviva (Gironès) i l’HARMONIA ANTONIENSE de Sant
Antoni de Calonge (Baix Empordà).
Les nostres excursions ens varen portar a participar en la
JORNADA VERDAGUERIANA que es va dur a terme a la
Mare de Déu del Mont, on la Coral Retorn Planenc va oferir un Concert on el protagonisme varen ser les cançons
amb poesies de Jacint Verdaguer.

20/09/2015: Actuació de la Coral Retorn Planenc
a les Festes de la Mercè de Barcelona. Foto: Albert Monells

nes d’Hostoles de l’any passat) i també amb la Coral EL
PROGRÉS de Palamós.
La segona cita d’octubre va ser a Aiguaviva per participar
en el 2n Concert de Tardor organitzat per l’ajuntament i
on vàrem cantar amb la CORAL DE CORÇÀ i la coral amfitriona, VEUS AMIGUES d’Aiguaviva.
I arribem a novembre. Mes de preparació per un desembre ple d’actuacions. Ens esperen els escenaris de les Planes d’Hostoles, Cassà de la Selva i Malgrat de Mar.
Destacar el que serà el 37è Concert de Nadal de les Planes
d’Hostoles que serà molt especial, ja que tindrem com a
corals convidades, la Coral PALANDRIU de Llançà (Alt Empordà) i, des del Rosselló, la Coral TUTTI CANTI de SaintCyprien. Altra cop, l’Església de les Planes s’omplirà amb
gairebé un centenar de veus cantant nadales.
Per això diem que ENDAVANT, ens queda molt de camí
per fer i MÉS LLUNY, estem eixamplant el nostre àmbit
d’actuació, tant a nivell de repertori, com de projectes i,
també, de llocs on anem a cantar.
Només deixar-vos un algunes primícies.
La Coral EL PROGRÉS ens han demanat d’anar a cantar a
Palamós amb un intercanvi.

El mes d’agost vàrem tornar al Santuari de la Mare de Déu
del Far per celebrar-hi el nostre 41è Aplec, cantant la missa i un concert.

També estem preparant la cantada multicoral “AL NOSTRE
AIRE (Seny i rauxa dels catalans en cançons) amb les corals de l’Agrupació Coral de Girona.

El mes de setembre ens esperava amb una actuació molt
especial. Enguany, la Coral Retorn Planenc era una de les
6 Corals convidades per la Federació de Cors de Clavé per
cantar en el Concert de Cant Coral de les Festes de la Mercè de Barcelona. L’actuació es va fer en una majestuós escenari i amb una magnífica afluència de públic. El nostre
repertori va entusiasmar als organitzadors i als assistents.

I, com a cosa excepcional, si res no ho espatlla, la Federació de Cors de Clavé ens ha demanat que la Coral Retorn
Planenc canti al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

Arribem a octubre i tenim dues cites més. La primera a Banyoles, on vàrem col.laborar en el 2n Concert
Solidari “JUNTS I ENDAVANT” per recaptar diners per
aquesta associació dedicada a donar suport a pares
i mares de fills amb alguna discapacitat. Aquest cop,
vàrem compartir escenari amb les VEUS DE L’ESTANY de
Banyoles (que varen venir al Concert de Nadal de les Pla-

Tot això, sense deixar de participar en les cantades tradicionals del nostre poble com la Festa d’Homenatge a la
Vellesa, la Festa del Jonquer, la Festa de Sant Jaume i la
de Santa Espina, Comunions, processó de Setmana Santa
i moltes més.
De veritat que encara no us venen ganes de cantar amb
nosaltres? Veniu que us esperem amb els braços ben
oberts!!
La Junta
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SPE Aiguaneix

Concurs Santa Espina
Al concurs de Santa Espina 2015 va comptar amb
l’inscripció 13 pescadors.
El tram de pesca va anar des dels Ponts Petits fins a la
sortida de la turbina de la Dussol.
El dia va acompanyar, tot i que les setmanes anteriors es
va notar una baixada de les temperatures, la qual cosa va
fer que les captures no fossin elevades, de totes maneres
hem de dir que tots els participants varen pescar barbs i
bagres, els que més uns 110 i el que menys 5 peces.
Els participant varen pescar 2 hores i mitja i es va viure
un bon ambient durant tot el concurs, els participant, tot
i tenir un lloc assignat, deixaven el seu material i lloc de
pesca a altres companys que no pescaven tant. Una vegada acabat el temps determinat es va procedir al pesatge i
recompte de peixos, alliberant-los de nou al riu.

Després del concurs es va procedir al lliurament de premis, es va comptar amb la presència de l’Alcalde, la Pubilleta i el Pubill, nomenats la mateixa nit, i que bren donar
els premis als participants.
També es pot destacar i agrair a tothom que ha fet possible aquesta activitat i és per això que, als pescadors,  
acompanyants, cases col·laboradores , autoritats i persones que han ajudat a netejar el riu, GRÀCIES !
SPE AIGUANEIX

CASAL DE NADAL
Hola nyerros i nyerres!
Des de l’equip de monitoratge del Casal d’Estiu volem
informar-vos que els dissabtes han deixat de ser avorrits!
De 4 a 7 de la tarda us proposem l’ESPLAI NYERRO, un
espai ple de tallers, sortides, jocs, i mil coses més! Aquest
any tenim com a novetat un grup de joves amb moltes
ganes de reunir-se i passar-ho bé. A més, ja estem preparant el CASAL DE NADAL. Els dies 24, 28, 29, 30, 31 de
desembre, i 4, 5 de gener, passarem bones estones tot
cantant nadales, fent manualitats nadalenques, i a més,

tenim una gran sorpresa: el PARC DE NADAL, els dies 28 i
29 de desembre a la tarda, al pavelló, on podreu gaudir de
inflables, tallers, circuit de karts, futbol 3x3…
Us animem a participar-hi, nosaltres ja estem apunt!
Atentament,
L’EQUIP DE MONITORATGE.
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GELPH, grup excursionista.
gelphlesplanes@gmail.com
i, a partir del mes següent,
ja el rebrà.
Són caminades aptes per
a tots els públics, així que
poden venir petits i grans,
i, si creuen que necessiten
una assegurança en cas
d’accident, és responsabilitat de cadascú.

Les caminades que farem
aquest curs són:

Aviat farà 20 anys que el grup excursionista de les Planes
es va constituir com a tal i va començar a funcionar de
manera organitzada.

13 de setembre: LES ENCIES,
la Roca del Corb
11 d’octubre: COGOLLS – camí del Traiter per Sant Feliu
8 de novembre: LA FAGEDA D’EN JORDÀ

Als primers anys vam voler crear una branca paral·lela
que fos especialment dirigida a la mainada, així que vam
buscar monitors i aquests es van ocupar de fer una sortida al mes amb els petits, i fins i tot una acampada al
final de cada temporada. Aprofitem aquest escrit per
agrair-los la tasca que van fer –i molt bé- durant un llarg
temps i de manera totalment desinteressada. Potser ens
ho hauríem de tornar a plantejar!
Durant molts anys la manera de fer propaganda de les
excursions era fer una fotocòpia del programa, penjar-la
per les botigues del poble i anunciar-ho des de Ràdio
les Planes. Amb les noves tecnologies ara tothom que
vulgui pot anar a internet i, només escrivint “GELPH les
Planes” o alguna cosa
semblant en un cercador, ja és dirigit al
blog que tenim molt
ben il·lustrat i amb
tota la informació de
la temporada, gràcies
a la Rosa Sala. I el programa, en lloc de penjar-lo a les botigues,
l’enviem directament
a l’adreça electrònica dels interessats.
Per tant, si algú vol
rebre el programa al
seu correu, sense cap
compromís ens ho
pot fer saber a la nostra adreça electrònica

13 de desembre: PESSEBRE A SANT PERE SACOSTA
10 de gener: TAVÈRNOLES – el salt de la Minyona
14 de febrer: ALTA GARROTXA (a determinar)
13 de març: PUIDSEGALAR
10 d’abril: CAMÍ DE RONDA – Platja d’Aro a s’Agaró
8 de maig: CAMINADA DEL JONQUER – El Far
12 de juny: EL TAGA
10 juliol: EL COSTABONA
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Comissió de festes del barri del Jonquer

Més aviat o més tard, cada mes de maig el barri del
Jonquer celebra la festa. Aquest any, es va començar la
setmana abans amb la tradicional caminada al Far, en la
qual van participar unes 130 persones.
El dissabte següent, ja en plena festa, es va continuar
amb el concurs de pintura ràpida per a la mainada,
en què cada any es va incrementant el nombre de
participants. A continuació LA MARIETA grossa i les
petites van sortir a passejar pel barri acompanyades
pels tocs dels grallers i timbalers Els Joncs.
El grup de teatre va amenitzar la vesprada tot representant l’obra Tu sí...doncs jo també, amb molta afluència
de públic. Seguidament hi va haver ball en línia i amb
els DJ de Ràdio les Planes.

L’endemà, el diumenge al matí, es va organitzar una gimcana infantil i un petit concert de la coral Retorn Planenc. A l’hora del vermut, i també durant els dos dies
de la festa, es van poder degustar les típiques tapes del
Jonquer: pop, croquetes, olives, calamars,..sense oblidar els tradicionals bunyols de crema, entrepans i, és
clar, la novetat d’aquest any: les creps de xocolata, melmelada, formatge i pernil.
I per acabar la festa es van fer sardanes i ball. La festa
va ser molt lluïda: el temps hi va acompanyar i es van
poder dur a terme totes les activitats a l’aire lliure.
La comissió de festes del barri agraeix la participació
de tothom i dóna les gràcies als col·laboradors que fan
possible que la festa continuï any rere any. Moltes gràcies a tothom!

P15

entitats entitats entitats entitats

entitats
entitats entitats
entitats entitats
entitats entitats
entitats entitats
entitats
Llar d’infants

el Melic
La importància de les famílies a la llar d’infants
Un dels objectius de les entitats educatives és el desenvolupament integral dels infants. Aquest és un objectiu compartit amb les famílies i per això creiem que
és necessària la presència, participació i implicació en
l’entorn escolar.
Des de la llar, sovint convidem les famílies a formar part
del nostre dia a dia. Alguns vénen a fer representacions
de teatre, a tocar algun instrument, a compartir amb
nosaltres un matí fent panellets, pizzes, pa...
Fa pocs dies, seguint el nostre calendari de festes tradicionals catalanes, vam celebrar la castanyada amb les
famílies de la llar.
Va ser una tarda molt bonica: tots junts vam escoltar el
conte que ens van explicar les castanyeres, mentre uns pares anaven preparant el foc per torrar les castanyes i unes
mares preparaven el pa amb tomata, els sucs i les coques
per berenar. Tots anàvem agafant gana per després!
Haver compartit aquesta festa amb les famílies va ser
una experiència enriquidora. Vam poder parlar, riure i
intercanviar vivències entre uns i altres. Aquesta complicitat que es viu durant aquests dies permet teixir relacions que perduraran entre família i escola.
Les educadores de la llar d’infants El Melic

Estimats ciutadans de la Vall d’Hostoles, sabeu què ens han explicat els roures i les
alzines del vostre poble?
Resulta que
fa temps que
la màgia que
recorria la serralada del Far, passant
pel castell d’Hostoles i seguint per Finestres, s’està apagant.
Les plantes, ens van confessar amb un fil de veu, les
Arrels de les quals les connecten amb la terra, les ajuden
a créixer i sobreviure, comencen a perdre força, ja que
els ciutadans del món no les tenen en compte. Estan tristes perquè els nens i nenes ja no coneixen el seu nom,
perquè els joves no admiren la seva bellesa i perquè els
avis encara recorden amb nostàlgia quan pujaven dalt els
arbres a recollir pomes.

Però tranquils, també ens van explicar com les
podíem ajudar: hi ha una manera molt senzilla i poderosa per retornar la màgia i la
força a les nostres
Arrels:
ens han demanat
que busquem persones màgiques, amb ganes de convertir aquestes petites Arrels en
arbres immensos que ens facin ombra. Persones que tinguin ganes de conèixer tots els
secrets i l’energia que guarda la Mare Natura. Un
exèrcit de persones que, amb molt d’amor, aprenguin a
escoltar a tots i cadascun dels animals i les plantes que
ens envolten, per ser més savis i recuperar la connexió
amb la màgia de l’entorn.
Per tant,  estigueu ATENTS! Si voleu, podreu escoltar els
missatges a l’aire que deixen les nostres Arrels i participar
en aquest canvi.
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Casal

d’estiu

Des del passat 22 de juny al 10 de setembre, es va ferel
Casal d’Estiu 2015 de les Planes d’Hostoles: dotze setmanes plenes de diversió, lleure i activitats educatives
de tot tipus. Organitzats en tres grups d’edat, un total de 87 infants i joves del municipi van poder gaudir
del casal d’estiu: tallers i manualitats, jocs d’interior i
d’exterior, banyades al riu i a la piscina, cançons i balls,
excursions, gimcanes i una infinitat més d’activitats
pensades a partir dels interessos i les necessitats de
cada franja d’edat.
Una novetat d’aquest any respecte d’edicions anteriors
ha estat que el centre d’interès ha sigut diferent cada
setmana, amb l’objectiu de poder-hi incloure aquells
nens i nenes nous i alhora oferir més varietat al grup.
Així doncs, ens hem convertit en intrèpids pirates, en
fantàstics artistes de circ, en actors i actrius tot gravant un lipdub i una pel·lícula, en faraons i mòmies de
l’antic Egipte... L’altra diferència en relació amb d’altres
estius ha estat que enguany la direcció i la coordinació
ha anat a càrrec de l’empresa Arriant SCCL.
Han format l’equip de monitoratge vuit joves del poble, tots ells titulats com a monitors/es de lleure infantil i juvenil. A més a més, també hem pogut comptar
amb el suport de dues premonitores que donaven un
cop de mà al grup de petits i aprenien així una professió. A part del casal en si, també s’ha ofert el servei
d’acollida i el de menjador, amb la intenció de donar alguna alternativa a les famílies que treballen, i així  hem
ampliat l’horari del casal de 9 a 15 h.
La valoració global d’aquesta experiència ha estat
molt bona per part de tothom. Òbviament sempre hi
ha coses a millorar, tot i que algunes no depenen de
nosaltres, com per exemple el mal temps que ens va
impedir fer una festa del casal mes lluïda, i ens va esguerrar l’acampada dels petits i mitjans a La Parada, i
l’acampada “extra” que vam organitzar.
Des d’aquí vull aprofitar per agrair, per una banda, a
l’equip de monitoratge i a l’Ajuntament la seva implicació (sense vosaltres no hauria estat possible!), i, per
l’altra, a les famílies, als nens i nenes, a l’Escola Sant
Cristòfol, a la Llar d’Infants El Melic, al Càmping l’Alguer
i als diferents restaurants del municipi la seva participació i confiança. Gràcies a tothom!
Tanit Baldiz Bellés, coordinadora del Casal
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L’escola Sant Cristòfol

Els arbres
del meu poble
Entre altres valors, a l’escola es treballen el respecte al medi ambient i el coneixement del nostre entorn natural més proper. Per aquest motiu
l’escola:
•Valora l’aprofitament de l’entorn per a usos didàctics.
•Intenta que els alumnes tinguin un bon coneixement del medi natural i de la realitat social que els
envolta.

ROURE P3

•Es treballa el poble i la comarca, s’estudia Catalunya i Espanya.
•Es fan sortides per tal que els alumnes tinguin un
bon coneixement del medi natural i social que els
envolta i per aprofundir en els temes curriculars.
•Es treballen les festes i les tradicions de l’entorn
proper i de Catalunya.
•Es promou la sostenibilitat.
Un dels treballs que es porta a terme és sobre la
vegetació de les Planes. S’ha seqüenciat la vegetació de tal manera que cada curs estudia un arbre,
uns arbustos, unes herbes,.. i d’aquesta manera, a
final de la primària, tot l’alumnat coneixerà el nostre entorn més proper. Es relaciona també amb
altres àrees: llengua, música,... ja que se cerquen
poemes, dites, contes, cançons... Tot aquest treball el podeu veure en un llibre digital que està
penjat al blog de l’escola i que porta per títol : Els
arbres de les Planes d’Hostoles.

ALZINA P4

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/
b7002752_2660/llibre
També teniu l’enllaç dins el blog a l’apartat:
Els nostres llibres digitals. http://blocs.xtec.cat/
lesplanes/
Aquí teniu les fotografies dels diferents cursos
amb els arbres que treballem aquest any.

PLATAN P5
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POLLANCRE 1r

FREIXA 2n

AURÒ 3r

OM 4rt

LLEDONER 6é

TIL·LER 5é
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A.F.A. Escola

INS Castell d’Estela

Activitats extraescolars a les Planes

Pau Font, guanyador Premis Salvador
Reixach

L’AMPA de l’escola Sant Cristòfol, entre d’altres tasques,
com aportar a l’escola recursos educatius, participar en
les festes de l’escola, etc., organitza cada any les activitats
extraescolars per complementar la formació dels nostres
fills. En aquesta ocasió us volem informar sobre les activitats que fa anys s’estan oferint i d’altres que són novetat
d’aquest curs.
Mecanografia - Amb èxit, quant a nombre d’alumnes, es
duen  a terme les classes de mecanografia que ajuden els
alumnes a tenir agilitat amb l’ordinador a l’hora de preparar els seus treballs.
Anglès - Com és ben sabut en aquest món globalitzat, el
domini d’altres idiomes és un complement important que
molts alumnes trien com a activitat extraescolar;, enguany
i des de fa varis anys es fa a través de l’escola Aula9.
Manualitats - Estimular l’habilitat manual i l’aprenentatge
de diverses tècniques, així com potenciar la creativitat, és
l’objectiu d’aquesta activitat que compta amb força alumnes.
Bàsquet - Una de les nostres activitats estrella, molts dels
nostres nens i nenes aprenen i practiquen aquest esport,
aconseguint un bon nivell i gaudint de l’activitat física. I a
més, competeixen en la lliga organitzada pel Consell Comarcal de la Garrotxa en les categories de Premini i Mini.
Poliesport - Enfocada en els més petits, el poliesport treballa diferents jocs i esports per oferir un exercici físic complet per als nens de P4, P5, primer i segon de primària.
Dansa - Des del curs passat, 2014/2015, oferim l’activitat
de dansa i expressió corporal. L’AMPA va col·laborar en la
realització del festival de fi de curs on les nenes van fer una
demostració dels aprenentatges del curs.
Robòtica - Aquesta activitat, nova d’aquest any, s’enfoca
en l’aprenentatge dels principis bàsics de la robòtica mitjançant el treball en equip i l’experimentació.
Taekwondo - Nova activitat. Concentració, autocontrol,
potenciar l’equilibri i el to físic són alguns dels aprenentatges que aporta aquesta disciplina.
I a partir de gener: Escacs - Una altra activitat complementària per afavorir la concentració i estimular el pensament
lògic.
Percussió - Pensem que la formació musical és un complement educatiu molt positiu. Es proposa aquest curs per
primera vegada.
I a la primavera: Classes de sardanes.
Us convidem a tots a fer-nos arribar els vostres suggeriments a través de l’adreça de correu electrònic: afasantcristofol@gmail.com. Gràcies a tots!
AMPA Escola Sant Cristòfol

L’Alumne Pau Font, de Sant Feliu de Pallerols, va ser guanyador dels Premis Salvador Reixach en la modalitat d’estudis
comarcals, per un treball de recerca en el qual va investigar
quatre afusellaments que van tenir lloc a Sant Feliu de Pallerols en els primers anys del franquisme.
En aquest treball exposa tota la informació trobada sobre
els judicis sumaríssims a que van estar sotmeses quatre
persones (una d’elles el seu besavi), les vides prèvies i el
paper que havien tingut aquestes en la vida cultural del
poble i conclou demostrant la injustícia d’aquells afusellaments ja que cap d’ells havia comès cap delicte.
Per poder fer la investigació va consultar l’arxiu d’Olot,
l’arxiu nacional, va llegir les cartes personals escrites pel
seu besavi des de la presó i va entrevistar gent que va viure
aquella etapa.

Jubilació de la secretària Carme Albó
El passat 10 de novembre es va jubilar la Carme Albó, la
qual ha estat secretària de l’institut des de l’any 1980.
Aquell any va ser quan l’institut va passar de ser Col·legi
Lliure Adoptat (funcionava amb un patronat municipal que
era qui contractava els professors i controlava el claustre) a
Institut Nacional de Batxillerat.
Des d’aquell dur inici, d’un institut faltat de material i amb
un professorat amb poca experiència fins avui en dia, la
Carme ha viscut un munt de canvis.
Va viure uns primers anys molt intensos de molta implicació per part de professors, associació de pares i alumnes
per tirar endavant l’institut, es van habilitar les antigues
cases dels mestres i l’antiga escola de primària per utilitzar-les com a aules, laboratoris i menjador, el centre va ser
pioner en la implantació de la Reforma, al cap d’un temps
van començar els alumnes de 12 anys i una de les reformes
més grans dels darrers anys va ser l’enderrocament dels
antics edificis i l’ampliació de l’institut.
Durant aquests 35 anys ha vist a passar un munt de professors i en alguns cassos fins i tot dues generacions
d’alumnes.
Ens deixa doncs la persona que ha viscut l’essència de l’INS
CASTELL D’ESTELA des dels seus inicis. Una persona que se
l’ha sentit sempre seu, que s’ha interessat pels alumnes,
pels professors i per l’educació en general. Una persona
que participa sempre en tots els actes que tenen a veure
amb el centre siguin organitzades per professors, alumnes
o exalumnes..
Des d’aquestes pàgines li desitgem el millor!
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C.F. Les Planes: il·lusions renovades
amb tres equips (escoleta, prebenjamins i benjamins. Pel que
fa al primer equip, s’ha confiat
en Javi Garcia i Xevi Puigdemont com a entrenadors.
Garcia, ex-futbolista professional de Primera Divisió en
equips com Espanyol o Rayo,
ha acceptat el repte de dirigir
el grup acompanyat de Puigdemont, ex-jugador del club, i
amb qui ja va fer tàndem a Vilobí. A la plantilla també hi ha
hagut moviments importants,
encara que es manté la base de
jugadors del poble; Ivan Güell,
Edu Guerra, Oriol Boix... als
quals s’uneixen els retorns de
David Alves o Àlex Hidalgo i els fitxatges de Cristian, Juanjo... i tot esperant Àlex Arimany i Marc Mudarra, lesionats
de llarga durada.

Després de quatre temporades consecutives a 3a Catalana, el curs passat es va consumar el descens del CF Les
Planes a l’ultima categoria territorial. Una campanya amb
Benet Simón marcada per la irregularitat de resultats i
per les dificultats de confeccionar una plantilla amb cara i
ulls. L’equip va mantenir les possibilitats fins al darrer moment i, tot i golejar al camp de l’Arbúcies, la carambola no
es va complir i es va baixar a 4a Catalana.

De moment, no ens podem queixar, els resultats ens
acompanyen i el CF Les Planes lidera amb autoritat la
classificació del Grup 27 de 4a Catalana. Els registres parlen per sí sols: 7 victòries i només 2 empats, dues relliscades al camp de l’Osor i Montagut. Queda molt feina per
fer, és cert, però ningú va dir que fos fàcil i el compromís i
l’ambició d’aquests jugadors ens fan ser molt optimistes.
Endavant les atxes!

Aquest estiu hi hagut una renovació profunda al club,
començant per la junta directiva, ara encapçalada per
Eudald Pagès i amb nous membres carregats d’il·lusió i
ganes d’engegar un bon projecte. S’ha apostat per consolidar el futbol base i reforçar el planter, enguany ampliat

Escrit per Oriol Boix.

Biblioteca MARIA DE JONQUERS
Cada llibre és un món, obrir-lo és passar la porta i entrar dins dels seus misteris.
Així és com la biblioteca municipal us convida a llegir les diverses temàtiques dels llibres que disposa en préstec i també us recomana les últimes novetats per aquestes festes.

La maledicció dels Palmisano Rafel NADAL
La noia del tren.

Paula HAWKINS

Cada setmana al Twitter de la Biblioteca
(@biblesplanes) hi podeu trobar tant les recomanacions
de llibres com tota l’activitat cultural que s’hi
realitza. Us hi esperem !

Un any i mig.

Sílvia SOLER

Algú com tu.

Xavier BOSCH

Diamant blau.

Care SANTOS

Hombres desnudos

Alicia GIMENEZ BARLETT

A flor de piel.          

Javier MORO
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“Màster de Bioconstrucció Aplicada”
Ecoarquitectura Gabi Barbeta, la Fundació de la Universitat de Girona (UDG) i l’ Institut de
Baubiologie Alemany van realitzar el Màster de Bioconstrucció Aplicada al mas El Junquer
durant el curs 2014-15
Gabriel Barbeta i Pilar Palau, directors del Màster, varen acordar amb l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles
de portar a terme, durant el curs 2014-15, les classes
de pràctiques que s’oferien dins el programa del Màster i realitzar-les al mas El Junquer, col·laborant i creant
llaços d’unió amb la Fundació de la UdG.

tes, enginyers, interioristes. Un cop finalitzat el curs, es
dóna l’ oportunitat de fer pràctiques en empreses o institucions.

L’objectiu d’aquest Màster és donar eines i recursos pràctics en l’entorn professional de la construcció, l’arquitectura i l’enginyeria per generar especialistes en un nou camp de futur: la bioconstrucció i
l’ecoarquitectura.

Encies. Es dedica principalment a realitzar projectes
d’arquitectura ecològica i interiorisme des de fa més de
25 anys; també organitza cursos i promou l’educació i divulgació de tècniques naturals, saludables i sostenibles
a través de la Universitat de Girona, l’UPC, el Col·legi
d’Arquitectes, l’ Institut de Baubiologie Alemany, el grup
de recerca CATS, i altres empreses i entitats.

Les pràctiques del curs, realitzades en un espai del mas
El Junquer, van permetre que els mateixos alumnes, dirigits pels professors i professionals, poguessin veure,
practicar i aplicar diferents tècniques constructives tradicionals actualitzades amb materials naturals i saludables, amb la intenció de millorar l’espai on s’apliquen.
També van conèixer les propietats, els costos i la forma
d’aplicació de materials ecològics reals. Aquesta
aplicació directa en tècniques de rehabilitació
minimitza els impactes i tendeix a una major
eficiència energètica.

Ecoarquitectura Gabi Barbeta (www.ecoarquitectura.eu) és un despatx d’arquitectura que té la seu a les

Per aquest nou curs 2015-2016 s’espera poder iniciar un
“segon Màster de Bioconstrucció Aplicada que portaria
de nou les pràctiques al nostre poble.
Més informació sobre Bioconstrucció i materials saludables a www.ecoarquitectura.eu

Aquestes pràctiques van consistir en:
- La utilització de pintures naturals.
- La construcció de volta catalana.
- La reconstrucció de murs de pedra seca i tapial.
- L’aplicació de calç , argila i ciments naturals.
- L’aplicació de revestiments.
- La utilització de BTC (bloc de terra comprimit).
El curs va adreçat a tècnics i especialistes de l’
àmbit de la construcció i edificació, arquitec-
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Ràdio les Planes
El 2015, Ràdio les Planes ha celebrat els 35 anys de vida.
Des que es va començar aquell 1980, tímidament però amb
il·lusió, fins ara hi ha passat molta gent voluntària i que
s’engrescava per fer una estona de ràdio. Volem donar les
gràcies a totes aquelles persones que hi han dedicat algun
moment d’aquests 35 anys, als qui encara hi són i la fan funcionar, i als qui hi han col·laborat i ajudat, i volem tenir un
record molt especial als qui ja no hi són i que sempre els
tindrem ben presents.

a 2/4 de 9 del matí, i després La veu de les parròquies,
un programa en què les parròquies d’Amer, les Planes
d’Hostoles i la de Sant Feliu de Pallerols tenen la seva
veu, amb la participació de Mn. Jesús Calm Masó i del
diaca Mn. Ignasi López Clivillé.

L’emissora va fer, la nit del 17 d’octubre, la festa dels 35
anys. Al pavelló polivalent s’hi varen sentir les cançons de
la Salseta del Poble Sec, que va venir després de molts anys
de no haver fet cap actuació al nostre poble. Els més nostàlgics i els qui encara no havien descobert l’orquestra s’ho
varen passar d’allò més bé escoltant i ballant al ritme de
la Salseta. Els nostres DJ (RLP DJ) es varen encarregar de
posar ritme a la nit. Gràcies als qui vàreu venir i gaudir amb
nosaltres de la festa.

I, per repertori musical, el dels dissabtes de 4 a 5 de la tarda, amb el Dr. Soler Show.

S’acaba un altre any i l’emissora resisteix el pas del temps:
seguim fent el dia a dia o, millor dit, la 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, podem escoltar els butlletins horaris
de 5 minuts per estar ben informats, a les 9 del matí, a la 1
del migdia, a les 2, a les 5 i a les 8 de la tarda, en connexió
amb la Xarxa
Els esports també tenen un seguiment especial cada dia
després del butlletí de la 1 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 dilluns de 9 a 10 del vespre. Programa 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 migdia
per conèixer el més destacat de la província, la comarca i el
que ha passat localment.

La santa missa dels diumenges és en directe de 10 a ¾ d’11,
des de l’església del nostre poble, i tot seguit un repertori
de música en català.

A banda, també tenim la retransmissió en directe dels partits del Club de Futbol les Planes cada vegada que juga al
camp municipal, i els plens ordinaris de l’Ajuntament. A
més, 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 protagonisme i veu al futur del poble: els nens i
nenes de tots els cicles i cursos del CEIP Sant Cristòfol.
També destaquem el programa esportiu de la Xarxa En joc,
els caps de setmana de 8 a 10 del vespre.
I, amb vista a les festes de Nadal, farem el sorteig extraordinari del Club d’Amics el 25 de desembre, a partir de les
11 del matí, amb molts premis. Si encara no ets del Club
d’Amics, pots fer-te’n deixant un missatge al contestador
de la Ràdio 972448365 i ja et trucarem. També la diada
de Reis, al migdia, farem, com sempre, el sorteig del Lot
de l’oient entre totes les butlletes grogues (que trobareu
a les botigues i comerços del poble) rebudes a la bústia de
l’emissora.
Acabem aquest escrit desitjant-vos un bon i feliç 2016....
Salut i gràcies per escoltar l’emissora que ha fet 35 anys de
vida.
Ràdio les Planes Web: www.radiolesplanes.com
Facebook: www.facebook.com/radiolesplanes
Twitter: @RadioLesPlanes

Planes d’esport amb tota la informació esportiva local i
d’altres categories.
Si t’agrada el món dels DJ i la seva música, tenim el programa 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 Power Night.
En un altre ordre de coses, tenim també el programa
del Bisbat de Girona Església viva, els diumenges de 8
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Cofreria Manaies
Sant Cristòfol

Com cada any, el Divendres Sant varem tenir la processó
del Viacrucis al nostre poble. Com ja sabeu, tenim la incorporació dels més petits, ha estat el segon any i tant els
participants com els acompanyants, sembla ser que estan
molt contents.

Fotografia. manaies.org

Per l’any vinent, tenim previst, si és possible, incorporar-hi
cavalls, ja que hi ha persones interessades en participarhi. A més a més, estrenarem insígnia, creada per un dels
manaies més antics d’aquesta nova etapa, Lluis Collell, per la
qual estem molt agraïts.
També
comentar-vos
que aquest any varem
tenir la sortida a Girona,
va ser un dia complicat
ja que va coincidir amb
el dia del Ram. Volem
agraïr a totes les persones que hi van participar
perquè com ja sabem és
un dia de molts lligams
familiars. La trobada va
ser tot un èxit i n’estem
molt satisfets.

Les Planes, seu de la Mostra de Pessebres
d’Olot i comarca.
Aquest any, l’església del nostre poble és seu de la Mostra de Pessebres d’Olot i comarca. En aquesta exposició es poden
veure fins a set pessebres que han confeccionat Albert Marés, Jordi Pujolàs i Joan Pujolràs. El fet que siguem una de les
seus ens permetrà tenir al poble diferents visitants que vénen a la Garrotxa encuriosits per aquesta Mostra organitzada
per l’Associació de Pessebristes d’Olot i comarca.
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Portes obertes a la PARRÒQUIA
La principal festa del cristianisme
és la PASQUA de RESURRECCIÓ
al final de la Quaresma i Setmana
Santa. Aquest any (2015), l’hem
celebrat conjuntament amb la
parròquia de Sant Feliu i el seu
cor parroquial al nostre temple
de Sant Cristòfol.
Pel mes de maig, un grup de 10
nois i noies varen fer la primera
comunió. I també vàrem acollir
la presència del bisbe, que va
conferir el sagrament de la confirmació a un grup de joves de les
Planes i de Sant Feliu.
Aquest any 2015 hem volgut recuperar la festa del nostre patró
Sant Cristòfol amb la benedicció
dels conductors, com cada any, i
amb un plus afegit: En dos caps
de setmana, coincidint l’últim de
juliol amb la festa major de Sant
Jaume, hem presentat dins el
temple una MOSTRA D’ART POPULAR I COL·LECCIONS
diverses:
-Treballs manuals amb arrels i altres productes del
bosc presentats per la Sra. Rosita.
-Col·lecció de llibres de 1a comunió dels nostres
avantpassats recollits pel Sr. Pagés.
-Bastons de boix treballats a mà pel Sr. Lluís.
-Col·lecció d’objectes religiosos patrimoni de la parròquia.
El diumenge 12/7/2015, després de la missa, es féu la
benedicció dels conductors a l’entrada de l’església. A
cadascú se li va entregar un clauer i una pregària a St.
Cristòfol reproduïda en l’estampa d’un dels vitralls que
donen color a les parets del temple.
El diumenge següent (19/5/2015), a les 5 de la tarda,  
vàrem poder gaudir del concert coral del grup GOSPEL
EMPORDÀ sota la direcció de Tina Crespo. Fou valorat
molt positivament per tots els assistents que ompliren
el temple.
Amb l’impuls del consell parroquial i l’ajuda de
l’Ajuntament, hem editat un tríptic amb les fotos dels
27 vitralls dedicats als diferents sants. Malgrat el pas
del temps, han conservat la seva brillantor, ja que foren dissenyats i construïts per una empresa d’alta qualitat (Granell i Cia) que també operava els vitralls de
molts edificis modernistes de Barcelona.    Varen ser  
fets en dues etapes: una part el 1947 i els altres el
1961. Fou en   temps de Mn. Manel Ciurana,   rector

d’aquesta parròquia des del 1944
fins al 1975.  
El mes d’octubre hem rebut la visita dels tècnics d’art de la Generalitat i del Bisbat. Han recomanat de
tenir cura de la imatge de St. Cristòfol, que ha sigut atacada pels
corcs. Presentaran un pressupost
per fer-hi un tractament per evitar
que se segueixi degradant, i preparar-la pel seu possible trasllat al
centre del presbiteri, on havia estat des de l’inici.
Vàrem constatar, també, que
hi ha altres objectes que estan
molt corcats, com és el cas de
l’orgue, que té els pedals i la
banqueta molt malament, i això
pot comportar que s’estengui a
altres mobles de fusta si no es
prenen les precaucions adients.
De moment s’ha trobat una persona que està estudiant la possibilitat de recuperar l’orgue, i esperem que algú també s’animi a tocar-lo de tant en tant. Seria una bona
notícia trobar un aspirant a organista al nostre poble.
Hem iniciat els contactes amb CÀRITAS de la GARROTXA per tenir-hi un representant de la nostra parròquia i participar en els diferents programes  d’acord  
amb els serveis socials del consell comarcal.
Aquest Nadal també hem obert les portes del temple
a l’Associació de Pessebristes de la Garrotxa per entrar
a formar part de la ruta dels pessebres als diferents
pobles garrotxins. Per aquest motiu es reserva una nau
lateral del nostre temple parroquial per fer-hi alguns
pessebres.
Volem agrair a totes les persones que col·laboren en el
manteniment del temple la seva neteja i decoració, festa rere festa. I donem les gràcies a totes les persones
que col·laboren  a fer la parròquia més dinàmica i participativa, sobretot els membres  del consell parroquial.
També volem donar les gràcies a l’Ajuntament per la
seva col·laboració, i aquest any il·luminarà els porxos
de l’atri de l’església amb llums nadalencs.
És un desig de tots que les portes de l’església estiguin sempre obertes per acollir a tothom que necessiti  
qualsevol servei d’humanitat i germanor.
BONES FESTES I QUE EL PROPER ANY ENS AGERMANI  
A TOTS PER ACONSEGUIR UN FUTUR MILLOR PER AL
NOSTRE PAÍS.
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Entrevista doctor Oliu
Divendres 30 de gener, el doctor Oliu i la Dra. Nieto van penjar la bata blanca després d’estar 35 anys al
servei dels veïns de la Vall d’Hostoles. Els últims 21 ho han fet al centre d’atenció primària del poble.
A l’espai l’entrevista recuperem la que Ràdio les Planes va fer al doctor l’endemà d’haver-se jubilat.
En aquest espai transcribim un resum.
Han passat molts anys des que vostès van arribar
el poble, i ja fa temps que han començat una nova
etapa de la seva vida. Com l’afronten?
L’afrontem tranquils, expectants: el que ha
d’esdevenir sempre fa respecte. Aquests dies vaig
mirant enrere per analitzar tot el que han suposat aquests anys de treball, i és com si veiés una
pel·lícula.

quatre dies a la setmana, cobrint nits, festius..., i
mentrestant m’anava preparant les oposicions, i
llavors va venir escollir poble; no sabia on escollir
perquè a la costa hi ha molt de moviment, i vàrem
preferir anar a l’interior. Buscàvem un poble petit,
on poguéssim compaginar la feina amb la família.
Vàrem veure que a Sant Feliu de Pallerols hi havia
plaça i no vàrem dubtar.

Com comença aquesta pel·lícula doctor?
Doncs comença el dia que vaig decidir estudiar medicina; jo, curiosament, estava estudiant una altra carrera.
Quan vaig acabar la secundària em vaig matricular a biologia, però quan estava a segon de carrera em vaig adonar que per molt que m’agradessin els animals, les plantes.. poca sortida professional tindria; no hi veia un futur
clar, i la meva primera decisió va ser deixar-ho i posar un
interrogant per veure quins estudis podria fer. Mai havia
pensat estudiar medicina, ho veia massa gros. Llavors ja
feia temps que sortíem amb la meva dona i ella estava
estudiant aquesta carrera i, per una situació d’aquell moment, va deixar d’estudiar o la seva intenció era deixarho. I va passar això: vaig veure que era per aquí cap on
havia de tirar, perquè buscava alguna professió en què
tingués contacte amb les persones. I a partir d’aquí vàrem
reprendre els estudis tots dos.

Què els va empènyer, fa 35 anys, a escollir aquest poble? Era un lloc petit on teníem un habitatge per al metge; a prop hi havia l’escola; el poble ens permetia fer una
vida recollida...A més, era una zona amb un record especial, perquè a l’estiu anàvem a estiuejar a la Salut.

És curiós. Però va anar així. Aquesta pel·lícula diu que els
anys d’estudi van ser bastant intensos perquè en els primers anys ens van passar moltes coses: al mig de la carrera, ens vàrem casar, vàrem tenir el primer fill, vaig fer el
servei militar i es va morir el sogre, que era metge i una
persona molt afable, amb qui ens portàvem molt bé. El
meu pare es va morir el dia abans del meu últim examen;
vaig fer l’examen al mati i a la tarda tenia l’enterrament
del meu pare. Aquests dies hi penso força.
Van ser anys durs?
Sí, van ser anys molt durs, intensos...Tot i això, la
pel·lícula va continuar en la vessant professional: vàrem
viure a Barcelona tres anys, vaig treballar un any i mig
a l’Hospitalet, mentre estudiava, perquè just abans de
començar els estudis l’empresa del meu pare va fer
un acomiadament massiu i, en aquell moment, ell es
va quedar a l’atur i jo necessitava diners per acabar la
meva formació. Després vàrem anar a viure a Quart,
en un mas als afores de la població. El motiu d’aquest
canvi va ser que nosaltres dos, mentre estudiàvem, ja
vèiem que la nostra fita professional i personal passava
per anar a viure i treballar en un poble, tant pel mitjà
de vida, com per feina. Jo tenia feina a Barcelona però
ens vàrem aventurar. Va ser arribar a les comarques de
Girona i em va sortir feina a la Clínica Girona, fent feina de finestreta, i al cap de poc ja em va sortir feina
a l’ambulatori d’Olot, on només hi havia d’anar tres o

Fa 21 anys que va arribar el poble de les Planes. Quina
va ser la seva primera impressió?
La impressió forta va ser arribar a Sant Feliu, perquè era
el primer cop que exercia de metge de capçalera. Va ser
el primer lloc on vivíem i treballàvem al mateix poble, i
això volia molta implicació. Per nosaltres, va ser un canvi
important. Recordo Lluís Sau, primer alcalde de la democràcia, amb qui teníem molt bona relació. Van ser molt
intensos aquests tretze anys. Estàvem molt implicats en
el poble i més en aquella època que el metge de poble
estava de servei les 24 hores del dia.
Després de tretze anys vàrem venir a les Planes seguint la
mateixa tònica, però amb l’experiència de Sant Feliu. Al
poble ja érem coneguts, era un poble on cada setmana
anava a visitar algú. Tots dos pobles ens són molt propers.
Imagino que en aquests 35 anys que vostè ha exercit de
metge, la sanitat ha experimentat una gran evolució.
Sí, no es pot comparar els mitjans de què disposàvem
abans amb els que tenim ara. Nosaltres a Sant Feliu visitàvem en uns baixos de la casa on vivíem. Per exemple un diabètic: en aquell temps no teníem a disposició
l’aparell per mirar el sucre. No parlem d’equipament,
perquè els consultoris actuals no es poden comparar
amb el que eren abans. La presència de l’administrativa
ens ajuda. Abans la gent venia sense demanar hora i
anàvem fent.
Com ha canviat el sistema sanitari?
Jo crec que des del punt de vista sanitari, més les Planes
que Sant Feliu s’ha envellit força. La població immigrant
, sobretot a les Planes, s’ha anat integrant, i aquesta varietat de persones fa 20 anys endarrere no hi era. Molta gent jubilada han vingut a viure aquí i persones amb
problemes econòmics es troben més bé en un poble
que no en una ciutat. Això en els últims anys s’ha notat
molt. El model sanitari d’assistència primària estava format, a cada poble, pel metge i la infermera, que cobrien
les 24 hores del dia, i s’ho combinaven amb els pobles
del costat. Aquest model es va anar acabant amb la implementació de l’ABS: vàrem passar a treballar més en
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equip, fèiem més reunions amb l’hospital, amb els especialistes...Abans hi havia una estreta relació amb els
professionals dels pobles veïns: cada mes ens trobàvem
a casa d’un o a casa de l’altre i intercanviàvem els nostres problemes, i vàrem fer un treball sanitari amb el Dr.
Marco sobre endocrinologia i amb el Dr. Lopez Pouza
sobre les demències en tots aquests pobles (Amer, Sant
Aniol, Sant Esteve, Sant Feliu i les Planes). Amb la implementació de l’ABS ara no tenim la pressió continua, però
és com una empresa; m’agradava més el servei d’abans.
Si hi ha una emergència, m’agrada més estar disponible.
Ser metge de poble té els seus avantatges i els seus
inconvenients.
Jo sempre he pensat que és un desavantatge que els
metges que treballen al poble no visquin al mateix
municipi. Potser s’imaginen que a cada moment els
molestaran, però jo els puc dir que no és així. Tant a
Sant Feliu com a les Planes, la gent que venia a casa
sempre ho feia justificadament. Aquesta manera va bé
perquè coneixes més a tothom, és una cosa totalment
diferent de treballar. És veritat que potser no desconnectes tant, però és la professió. Nosaltres vàrem veure que fer de metge a Barcelona no era el mateix que a
pobles petits: l’atenció personalitzada és diferent. Ara
aquí anem pel camí de les ciutats, perquè els metges
de capçalera no van a la cases. Nosaltres vàrem preferir aquesta opció que ara s’ha acabat.
Fa 35 anys que van arribar... Què s’emporten de record?
Jo m’emporto l’agraïment d’haver compartit moltes coses amb moltes persones. És enriquidor aquesta íntima
relació amb tothom, ens han confiat moltes coses, hem
compartit bons i mals moments i això genera un pòsit que
és l’agraïment. Sé que això s’acaba, però viure al mateix
poble fa que acabis vivint com els mateixos veïns. Hem
deixat de ser al consultori, però la relació amb els veïns
no s’ha acabat.
Imagino que ser metge de capçalera, en moments
complicats, i conèixer la família ha de ser dur.
Hi ha moments molt durs, però quan passa has d’actuar,
ho fas i ja està. Tinc moments molt durs, des d’accidents
a la carretera, suïcidis, malalties greus, situacions complicades per a moltes persones...Però, com diu un llibre,
val més anar a la casa del dol que a la casa de la festa,
perquè et fa reflexionar. No podem amagar la cara difícil
i dolorosa de la vida.
Fa 21 anys que va arribar al poble, fa 35 anys que va
començar a exercir, i ho va fer al costat de la seva dona,
la Dra. Nieto. Suposo que això és un avantatge.
És una de les satisfaccions més importants que he tingut: ho hem fet tot junts. Quan vàrem venir a Sant Feliu, ella estava amb mi però no constava que estigués
treballant. Fèiem la feina junts. Per necessitats econòmiques de la família, ella va començar a fer suplències
a l’institut, fins que va decidir tornar a ser metge de família. Va fer suplències. El que ens va ajudar a treballar
junts al mateix centre va ser que el primer any a Sant
Feliu al consultori va venir molta gent durant l’estiu i
a l’any següent vaig demanar un reforç i era un metge
diferent cada any. Ella a partir d’un any va fer aquest

reforç. Quan vàrem venir a les Planes, vàrem fer dues
consultes separades, perquè hi havia molta més feina, i
quan es va implantar l’ABS, la van posar a ella de reforç,
una cosa totalment inesperada per nosaltres. Això ha
estat molt bo per a nosaltres.
Quin futur veu a la sanitat?
A veure....nosaltres els primers anys vèiem que hi havia
una voluntat per part de l’Administració d’aprimar la sanitat pública d’una manera clara. Ara amb la crisi això
podria passar. Hem d’anar amb compte que l’atenció
de la pública no vagi a menys. Per sort la rural aguanta,
però a l’hospital afluixa, tenen molta pressió. Hi ha molta llista d’espera, aglomeració...i els metges treballen
amb molta pressió.
Em preocupa que a la primària hi ha molta cosa que es
decideix des d’un despatx. Ara en aquests moments veig
que hi ha una manera de fer exagerada d’informatitzarho tot i controlar-ho tot des de l’Administració. Es valora
més numèricament que no coses amb altres paràmetres. Per exemple, avui dia, amb el sistema informàtic
que tenim, l’Administració ho pot saber tot de tothom,
i sobre això, doncs, fan les seves valoracions i les línies
a seguir. Això està bé fins a un punt. A l’assistència primària no tot és quantificable. Hi ha moltes altres coses
a tenir en compte, des del fet que una persona passa
una problemàtica personal fins a atendre una persona
en estat terminal a casa seva. Hi ha el perill de fer una
medicina més informàtica que no pas humana. Veiem
més la pantalla de l’ordinador que la cara de la persona.
Això no hauria de passar. Si un no va amb compte, anem
per un camí no gaire fi.
Quan vàrem arribar a Sant Feliu encara no existien els
historials mèdics i en allà vàrem començar a fer-los. És
curiós perquè la nostra vida professional ha començat
amb aquest historial clínic d’apuntar-ho tot a mà i ara
tot està informatitzat. Abans podies apuntar-ho tot i només ho sabia el pacient i el doctor. Ara no, hi ha molta
cosa que no poses perquè ningú més ho ha de saber.
Amb aquest sistema informàtic ens controlen la feina,
ens posen nota... i això és greu. Tothom vol tenir bona
nota i has de tenir els paràmetres bé, fet que provoca
que estiguis més pendent de l’ordinador que no del pacient.
Quins consells pot donar a un estudiant de medicina?
Segur que la formació que tindrà serà molt bona. Nosaltres fèiem molt poques pràctiques i érem molts.
Ser metge no és només la formació que et donen.
L’important és la vocació de servei, vocació de metge,
atendre les persones i posar-se al seu lloc. I intentar ser
crític amb les informacions que t’arriben. Aquests últims
mesos hem tingut problemes amb la recepta electrònica. Si ens plantem, al cap de quatre dies es resol, però
falten recursos.
Finalment vull donar les gràcies al personal de tots dos
centres perquè durant tots aquests anys hem estat molt
bé i molt a gust, i això dóna resultats, tant a nivell personal com a nivell de pacients. Vull agrair als dos pobles la
confiança que ens han donat. Ara és una etapa que ens
convida a la reflexió, a la serenor.
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La fotografia antiga

Foto cedida per Josep Pagès. Feta el 24 de febrer de 1941. Autor desconegut
De dalt a baix d’ esquerra a dreta 1era línia.

-Carmeta Marès, -Remei Costa, - Trini Llagostera, -Margarita “Ros Jonquer” -Encarnació Bonaventura, -Gloria Güell,
-Salvadora Usan, -Montserrat Sau, -Mestra Maria Serra, -Mª Teresa Torrent, -Mª Teresa Rodà, -Maria Comas,
-Antonia Morenilla, -Montserrat Bosch, -Maria Oliveras, - Montserrat “Tosca” Planella.
d’ esquerra a dreta 2ona línia.

-Pilar Soler, -Gloria Codina, -Mª Rosa Puigvert, -Antonieta Sau, -Antonieta Vilanova, -Francisqueta Vila, -Lourdes Font
“Cutillaire”, -Ernesta Tarrés, -Lola Sumalla, -Lola Sau “Casot”, -Mª Dolors Espigul, -Juanita Sala “la Caseta”,-Mª Rosa
Sala “Can Minguet”, Maria Usan, -Isabel Alabau “Cal Ferré”.
d’esquerra a dreta 3era línia.

-Paquita Oliveras “Can Vilarot”, -Rosita Serra “Masjuan”, -Montse Cubí, -Flora Carola, -Rosario Xarles, -Remei Rius “Pagot”, -Anna Font “Cutillaire” -Rita Cosialls, -Angela Llorà, -Mª Dolors Arnau “Molí”, -Gloria Riubrugent, -  -Lola Triadú,
-Josefina Bufias, -Montserrat Comas, -Rosalia Güell.
d’ esquerra a dreta 4a línia.
-Conxita Llorà, -Joaquima Xarles, -Lolita Estivill, -Conxita Cubí, -Carme Font “Cutillaire”, -Joaquima Sala “Can Minguet”,
-(?), -Maria Reverter, -Conxita de la Plana, -Rosa Cahís, - Remei Boada, -Gloria Sidera, -Anna Mª Planellas, -Mª Rosa
“Xiconic”, -Remei Llongarriu, -Rosita Morenilla.
d’ esquerra a dreta 4a línia.
-Margarita Cusialls, -Ramoneta Vilà, -Rosita Alabau, -Estrella Alabau, -Mª Lluïsa Guàrdia, -(?), -Paquita Alabau “Cal
Xuxo”, Roser Amagat, -Marisa Tarrats, -Maria Arimany”la Plana”, -Maria Boix.
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Recordant Ciset Barraquer per Joan Arnau i Serra
Una cançó vull cantar... / No hi ha molt que s’és dictada ...
La història va començar un bon dia mentre
era al despatx de casa envoltat de papers
i dibuixos, taral·lejant una cançoneta que havia aprés del pare i la iaia
Margarita. En buscar no sé què
a l’ordinador, tot de sobte va
aparèixer la pàgina web de Jaume
Arnella, que recordava d’haverlo escoltat en algun aplec amb
el Negre de Beget i en Fonso
de Lliurona.. Estava plena de romanços i, en veure que el que jo
també cantava en aquell moment
es podia considerar un romanço, li
vaig enviar un correu electrònic per dirli,i potser per fer-li una mica d’enveja, que
al meu poble sempre s’havia cantat i que encara
avui dia hi havia gent que ho feia.

qui tenia la sort - altres dirien la paciència - d’estar al
voltant seu, i ell aprofitava la més petita oportunitat per descabdellar cançons i romanços
llargs, llarguíssims..., en català, castellà o
en una barreja de parla garrotxina, madrilenya o gitana. Havia viscut a tants
llocs d’Espanya que s’havia fet un xic
seves inclús les parles d’altres regions.
No fa gaires dies que en Ciset ens va
deixar a l’edat de noranta-nou anys, i
jo, que el vaig considerar com un amic
d’aquells “d’abans de la guerra”, el vaig
plorar com es plora un ser que estimes, i li
vaig dedicar un petit record. I espero que allà
dalt dels núvols encara li quedi delit per musicarlo i cantar-lo com fèiem setmana rere setmana.

Li vaig enviar la lletra de la cançó que jo cantava - En
Pau i la Cinteta – i em vaig donar per satisfet. No havia
passat encara una setmana que en Jaume em va trucar
per telèfon per dir-me que estava interessat a conèixer
les cançons del poble.

Les campanes tristes volten
les Planes està de dol,
la vall i el riu també ploren
per la mort d’un rossinyol.
Ocell de llarga volada
que amb el fusell a la mà
mitja Espanya travessà
per defensar l’Estelada.

Passats tres o quatre dies, pujàrem a les Planes i en Narcís Matas, en Ciset Barraquer, va enregistrar quasi quaranta cançons que en Jaume va plasmar sobre el pentagrama. Per sorpresa de tothom, passats uns dies, i en el
programa de RAC 1 La primera pedra, conduït per Jordi
Margarit, l’Arnella va cantar una cançó titulada La noia
Rafela que havia aprés d’en Ciset.

Avui que ja ets al cel
remuntant la verda serra,
ensenya als seus estadants
com cantem els catalans
que estimem la nostra terra.

Aquest fou el principi del meu contacte amb en Ciset.
No passava una setmana que no enviés a l’Arnella un
parell de cançons que havia enregistrat a casa seva o
fent un cafè a la Caseta. Per a en Ciset, cantar havia estat
la seva vocació de sempre. “A casa de jove, per mor de
no poder deixar el rem, m’havien posat dificultats per
començar estudis musicals a Barcelona”, deia sempre a

Bon cop de falç, Ciset.
Bon cop de falç, defensor de la terra
Descansa en pau.
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La nostra gent
LA LLIBRERIA SERRA, un negoci familiar
amb més de 50 anys d’història
La Llibreria Serra està d’actualitat pels importants premis
de loteria que ha repartit i perquè l’establiment ha complert més de cinquanta anys, en possessió sempre de la
mateixa família.
Cal fer una mica d’història i remuntar-nos a l’any 1963,
quan el matrimoni format per Maria Collell (Maria de la
Catedral) i Joan Serra, veient que a les Planes hi havia alguna botiga que venien revistes, però no hi havia cap llibreria amb premsa diària, van decidir posar-ne una; van
anar a Girona, a la llibreria Soler, perquè els assessoressin
de com gestionar el negoci i els van aconsellar que fossin
ells mateixos els qui se’n cuidessin. Van obrir la llibreria al
mateix lloc on encara està situada actualment, al carrer
del Pla, però llavors el carrer s’anomenava del Caudillo”.

Sant Esteve, ja estava tot recollit. Era molt ordenada i
detallista.
A més, compaginava la tasca de la botiga amb la vida
familiar, cuidant les tres filles que van tenir.
Aquest escrit al Butlletí municipal vol ser també un homenatge pòstum a la Maria, que tant es va esforçar per
atendre tothom, justament ara que fa un any del seu
traspàs.
Abans no passaven els viatjants, i ella cada setmana anava a Girona amb el tren ( i a partir del 1969 amb la Teisa)
a comprar el material que li feia falta; portava una maleta ben grossa on encabir les compres.
Més endavant el material ja el servien a la botiga. En els
seus inicis la revista que més es venia era l’HOLA.En Joan
recorda que si a finals de setmana no la rebien, havia
d’anar a Girona, amb moto, a Can Franquet, a buscar-ne,
perquè era la llibreria que les distribuïa.
El material que venien va anar en augment de mica
en mica, des dels diaris i revistes, al material escolar i
d’oficina, als records de les Planes, objectes de regal, llibres i col·leccionables. Actualment disposen també de
servei de fax i de fotocòpies.

Octubre de 1965,
fotografia guardada a l’Arxiu Històric de Girona
La Maria, amb molt d’esforç, amb un gran interès per servir tothom, de manera acurada i servicial, va dur a terme
la tasca d’atendre els clients i fer prosperar el negoci; en
Joan treballava a la fàbrica Magemi, quan es va tancar
el 1977, es va incorporar a la gestoria de Jordi Clarà, per
tant les seves obligacions laborals no li permetien de ser
a la botiga. La Maria de la Catedral, de tothom coneguda com la Maria de la Llibreria, en va ser l’ànima. Hi va
dedicar moltes hores, molts dies, molts anys. Recorden
els seus familiars que no anava a dormir fins que no ho
tenia tot preparat, tot arreglat, i tocaven les onze, les
dotze, la una... i encara hi faltava alguna cosa. Ho deixava
tot a punt. Era una persona molt pulcra a qui li agradava
servir bé.
Durant la temporada de Nadal muntaven una taula i la
vestien amb boles, cintes i adornaments nadalencs; el
mateix dia de Nadal ja ho desmuntava tot. L’endemà, per
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Enguany han estrenat un nou logotip dissenyat per Miquel Boix Ensesa.
Els canvis que se succeeixen amb el pas del temps queden ben reflectits en els costums i els hàbits a l’hora de
comprar. Anteriorment es feien moltes col·leccions, cada
mes rebien un fascicle i periòdicament l’enquadernaven.
Cada client tenia la seva carpeta amb els fascicles corresponents.
Abans, pràcticament l’única revista que es venia era
l’Hola. Ara n’hi ha més de cinc-centes, de tots tipus i de
temes ben variats: de divulgació científica, d’oci i entreteniment, de moda, d’humor, còmics, de decoració, de
bellesa, d’economia, de política, de viatges, d’esports, de

l’Euromillón... I fa cinc anys que disposen de la Loteria Nacional. A més, tenen la satisfacció d’haver
repartit premis molt importants. Durant l’època de
les pessetes havien repartit premis tan elevats com
un de 16 milions de pessetes en una Primitiva.
Recorden moltes anècdotes, com la d’una noia que
va guanyar 8 milions de pessetes, i es va emocionar
tant al veure la seva butlleta premiada que es va posar a plorar. Amb aquell premi va tenir diners per tirar endavantel projecte de casar-se amb el seu xicot.

premsa rosa... La premsa diària també s’ha diversificat.
Durant els caps de setmana es venien molts diaris;
en l’actualitat la gent surt més, fa esport i els hàbits
de lectura han canviat. Alguns llegeixen la premsa
per internet.
Des de l’any 1974 disposaven d’una impremta. La utilitzaven per fer coses petites com ara targetes, talonaris, recordatoris de bateig, de comunió, de morts...
També imprimien la pàgina corresponent al poble del
full parroquial.
Una data per recordar és l’1 de setembre del
1967,quan van començar a tenir les quinieles. Aquestes apostes de futbol eren molt populars. Varen repartir molts premis setmanalment.
Hi havia molta feina perquè havien d’anar a Girona,
a una hora determinada, a portar les butlletes degudament segellades; però la satisfacció de repartir
premis feia oblidar els esforços emprats.

Han repartit premis de 3.000 i de 4.000€; però aquest
any 2015 ha estat un any especialment generós ja
que el passat mes de juliol van vendre un dels dècims
afortunats amb el primer premi del sorteig especial
de vacances de la Loteria Nacional:el 90.190, que va
donar 200.000 € a l’afortunat.
L’establiment encara té penjat el diploma que la Loteria els va fer arribar per haver venut el bitllet. És
una gran satisfacció.
El premi més gran ha estat el passat 24 de setembre,
quan amb la Primitiva van segellar una butlleta amb
una combinació guanyadora i premiada amb més de
700.000€, concretament 743.300€.
La Llibreria Serra, amb l’administració de loteria, ha
repartit uns premis fabulosos. N’estan molt contents
i esperen amb il·lusió que en caiguin de més grossos.
En l’actualitat és la Nuri Serra, la filla d’en Joan i la
Maria, qui està al capdavant del negoci des de fa uns
vint anys; ella continua la tasca iniciada pels seus pares. També hi treballa la Joana Bonfill; ambdues, amb
interès, pulcritud i cordialitat, fan possible que la llibreria sigui un referent a la vida cultural del poble.

En Joan recorda l’anècdota
d’una persona del poble
que va aconseguir 45.000
pessetes, però desafortunadament va cremar el resguard que li havien donat;
es va presentar tot neguitós
a la llibreria demanant com
ho podien solucionar. Van
anar a Girona a fer la reclamació corresponent, la van
haver de remetre a Madrid,
i al final va poder cobrar
els diners. Com a mostra
d’agraïment, va convidar en
Joan Serra a fer el vermut al
bar Boira de Girona.
A més de les quinieles,
van començar a oferir altres apostes com la Primitiva, el Bonoloto, el Gordo,
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La nostra gent
PERE JORNAL PAGÈS “PEIO”
Una mica d’història...
En Peio és fill d’Anglès.Va néixer el 16 de febrer de 1951 (64
anys fets) i és el petit de 3 germans (ell i dues germanes, la
Ma. Rosa, i la Quimeta, que malauradament ens va deixar
l’any passat). El seu pare era fill de Marín, ciutat de la província de Pontevedra (Galícia). Lideien Marín, era encarregat d’obra i va venir per treballar en el pantà de Susqueda,
i la seva mare era filla de Sant Aniol de Finestres. Diu que
cada vegada més recorda anècdotes de més petit: la seva
infantesa va ser molt correcta, no liva faltar mai de res, i
tot el que recorda és bo.
Després del batxillerat, com vares enfocar el futur?
Una vegada acabat el batxillerat elemental, vaig deixar duesassignatures del sisè (superior). Vaig estudiar publicitat 2
anys, perquè jo volia treballar de redactor publicitari, i vaig
fer algunes cosetes que per sort em van publicar. Aquest
món era molt tancat i hi havia molt de plagi. Més tard vaig
entrar  a treballar a les oficines de la Universitat Politècnica
de Barcelona.
Com vas entrar en el món de l’autoescola? Com has arribat a ser-ne professor durant 40 anys?
Per coneixences. Jo vaig treure el carnet a l’ Autoescola Matas. Ell coneixia el meu cunyat i li va comentar si jo volia
fer de professor. Vaig dir-lique em deixés anar al darrere en
unes pràctiques, i em va agradar. Així vaig arribar a ser professor d’ autoescola. “El millor encert que he fet a la meva
vida” (a part de la meva família i amics): treballar del que
a tu t’agrada és el que t’omple més. Els exàmens els feien
a Madrid; primer feien exàmens selectius de coneixements
bàsics, després hi havia un segon filtre de matèries i coneixements relacionats amb el mónde l’autoescola (normes de
trànsit, senyals, psicologia, pedagogia, mecànica, primers
auxilis...) i, finalment, les classes presencials a Madrid, durant 45 dies (un mes i mig).
Anècdotes?
D’anècdotes, te’n podria explicar moltes, però sempre he
dit que el que es parla a dins el cotxe de pràctiques, quan
s’ha acabat l’hora, tot allò es queda dins el cotxe. Sí que
recordo el dia que vaig anar a Madrid a examinar-me. Quan
encara jo no sabia la nota, em va trucar la meva mare i em
va dir que estava aprovat: hi havia tres autoescoles que havien trucat directament al cap de trànsit per demanar-li qui
havia aprovat, i jo era a la llista i varen trucar a casa meva.
Com t’incorpores a l’autoescola?
Anàvem a classes amb en Pere Plana, que era el nebot
d’en Josep Plana, propietari de l’Autoescola Pirineu. Volia
que treballés per a ell, i em vaig quedar; era una excel·lent
persona. Primer treballàvem a Olot a l’Autoescola Pirineu;

després em va plantejar d’obrir a les
Planes. Vàrem obrir
a la Plaça Nova núm.
10, jo com a treballador. Hi havia molta
feina, sobretot gent de
mitjana edat. Era una feina
molt agraïda. Va venir la crisi del
84, i semblava que la sucursal al poble ja no era tan rendible. Vàrem arribar a un acord: el local, el vaig posar jo, als
baixos de casa meva, i em vaig fer autònom. Al final em vaig
quedar a les Planes amb el nou nom d’Autoescola Hostoles.
Treballar al poble em va portar una qualitat de vida millor.
Com es el dia a dia d’un professor d’ autoescola?
Treballar al poble té avantatges, però té un petit inconvenient: coneixes a tothom, t’hi impliques molt més i has de
fer la feina més ben feta. M’he adaptat als horaris de la
gent, de les fàbriques, dels estudiants, quan ha calgut també he treballat els dissabtes. Durant aquests 40 anys hauré
ensenyat a conduir a unes 1.800 persones de les Planes,
Amer, Sant Aniol, Sant Feliu, i també a força estiuejants.
Durant els exàmens de conducció ho passes molt malament; pateixo perquè em poso a la seva pell, i a vegades
per una tonteria sense gaire importància els examinadors
els suspenen, però et recompensa quan veus l’alegria de
la gent que ha aprovat. Sovint hi ha casos puntuals en què
la feina de l’examinador és complicada, ja que, si apliquessin el reglamental peu de la lletra, suspendrien més.
Si l’alumne suspèn és perquè ha comès algun error. Però
quan t’examines estàs nerviós, t’hi jugues diners i sempre
depens d’un tercer.
Durant aquests anys has tingut algun incident a
la carretera?
Només dues topades petites: una en una cruïlla i l’altra en
una rotonda. Amb la quantitat de rotondes i l’estat de les
carreteres, això té mèrit. Però,compte! que tenim doble comandament al cotxe, i això ajuda.
Hi ha futur després de la teva jubilació?
Sí, he tingut contacte amb quatre possibles compradors, i
al final he seleccionat l’autoescola que em semblava més
idònia i més ben preparada per al poble: és l’Autoescola
Garrotxa. M’ hauria agradat que hagués sortit algú de les
Planes, però no ha estat possible.
Quina ha estat la teva implicació en les entitats del poble?
I al’escola?
Vaig començar a l’APA (ara AMPA) de la guarderia (ara
llar d’infants), i després vaig estar a l’APA de l’Escola Sant
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Cristòfol durant 6 anys, amb un grup molt actiu en què hi
havia Conxi Usan, Joan Trias, Jordi Mundet, Maria Sala,
Jaume Masalò, Remei Bosch, Josep Comas... Vàrem aconseguir per primera vegada que els nens anessin a natació, i vàrem iniciar els primers cursets d’informàtica com
a extraescolars. També vàrem aconseguir, no sense esforços, entre en Rafel Lluís (director de l’Escola) i nosaltres,
la construcció de la pista poliesportiva al pati de l’escola.
També vàrem aconseguir que es canviés l’hora d’arribar
a l’Institut d’Amer dels nens i nenes de primer d’ESO. Els
petits varen acabar arribant a les 9 i els de Batxillerat a 2/4
i 5 de 9; inicialment era al revés, i això comportava que
els més petits s’ haguessin d’esperar 25 minuts al portal
de l’institut. També vàrem aconseguir que el transport de
l’ESO fos gratuït, i que les despeses del transport es repartissin entre tots els alumnes de batxiller, fossin d’Amer o
dels pobles del voltant. Vàrem ser pioners i innovadors a
fer participar els nens a la ràdio, amb el programa “Sabies

Podríem dir que ets un emprenedor?
Podríem dir-ho, perquè el meu cap sempre barrina. Sort
que la meva dona (Anna Boix) sovint m’atura. M’agrada
provar coses i sobretot activitats en què hagi d’estar en
contacte amb la gent; m’agrada xerrar. Quan vaig obrir la
botiga, Vídeo regals Hostoles, em vaig adaptar al que feia
falta o demanava la gent del poble. La mainada celebrava
els aniversaris i festes, i volien comprar llaminadures, jo n’hi
vaig posar . No hi havia rellotger; jo vaig posar-hi rellotges.
No hi havia trofeus; n’hi vaig posar, i també marcava les plaques. Vaig posar-hi vídeos i regals. També canviava piles i
arreglava corretges. Intentava tenir una mica de tot.
El cinema sempre m’ha agradat, sobretot filmar; pràcticament tinc totes les carrosses filmades. Quan estava al futbol vaig començar a passar filmacions als jugadors: hi havia
un projector vell i una pantalla petita, i més tard vaig comprar una pantalla gran i un projector més professional. Tot
ho he fet per afició i per cobrir despeses.
Ets molt culer.
Sóc soci de la penya Almogàvers d’Olot, de la penya d’
Olot, de la penya de Sant Feliu, soci del Barça amb seient,
i si puc hi vaig sempre. Si cal, em combino les classes per
poder-hi anar.

que...?”, molt abans del que fan a TVOLOT. Anava sobre el
meu tema (educació viària), i parlàvem dels senyals, les
normes de circulació... Amb la col·laboració d’en Rafel,
vàrem aconseguir que Trànsit ens deixés un bus exclusiu
de material viari (karts, senyals, cons, tanques...), i fèiem
cursets de seguretat viària al barri del Jonquer.
I el futbol?
Vaig estar al CF les Planes 8 anys de president i 2 de vocal.
Era una època dolenta: el camp era petit i de terra, i costava
molt que vinguessin jugadors de fora a jugar aquí; ial poble
no n’hi havia prou. Vàrem lluitar molt per tenir un camp de
gespa, però ho vàrem aconseguir. A partir d’aquí va ser més
fàcil que vinguessin jugadors de fora, i vàrem aconseguir fer
un bon equip. La nostra filosofia era que la majoria de jugadors fossin del poble, com ara. Això agrada molt a la gent
(avis, pares, germans...). El futbol porta moltes despeses en
viatges, trucades, i altres maldecaps. Per això sempre és
d’agrair que hi hagi gent que s’hi impliqui i doni suport a
l’equip del poble.
Altres entitats?
Sempre que he pogut, i se m’ha demanat, hi he col·laborat;
he fet de patge, de castanyera, he organitzat festes de reis,
cinema a la fresca, pantalla gegant per finals de campions,  
filmació d’ actes, etc.
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Altres aficions.
M’agrada viatjar: fa 10 anys que anem a Brasil cada any, i
hem viatjat a algunes ciutats d’EE.UU. (Nova York, Washington..), a Canadà (aprofitant que la nostra filla Maria, s’hi va
estar durant un any), a Anglaterra, Irlanda, França, Itàlia..
M’agrada ballar, sobretot balls de saló. També m’agrada jugar al rummikub per Internet, i fer muntatges amb vídeo
per als amics.
I a la cuina?
Cuinar no és el meu fort, però m’agrada menjar bé, sobretot el menjar que prepara l’àvia Maria: rostit, canelons, macedònia...
Salut.
La meva mare em deia:”Si no et cuides tu, no et cuidarà
ningú”. A mesura que ens fem grans, ens hem d’anar cuidant, hem de vigilar la pressió. Vaig amb bicicleta fins a
Sant Feliu, i quedo força rebentat, perquè estem en una
zona punyetera, vagis on vagis, sempre hi ha pujada. També camino sovint.
I ara què?
Continuaré col·laborant amb les entitats i ajudant les persones que m’ho demanin mentre pugui; també vull viatjar i
gaudir amb la família d’ aquest entorn privilegiat que tenim.
PD. Vull aprofitar per demanar disculpes a tots els qui de
paraula o fets hagi pogut ofendre o molestar, i vull donar les
gràcies a tots aquells que han confiat en mi.
Res més. Visca la vall d’Hostoles, visca la República Catalana
i visca el Barça (encara que perdi).

1 Racó literari.

ROSA M. NOGUER CARBONÉS
Estem vivint uns fets transcendentals a Catalunya que poden canviar la nostra història.
La gran manifestació del 10 de juliol del 2010 que va convocar l’entitat Òmnim Cultural en protesta per la retallada de
l’Estatut d’Autonomia i amb el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”, amb més d’un milió de persones manifestantse a Barcelona, va mostrar la inclinació de la societat cap a
la independència.

La Diada Nacional de Catalunya del 2012, organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana, amb el
lema:”Catalunya, nou estat d’Europa”, va ser una
jornada històrica per les xifres, 1,5 milions de persones manifestant-se pacíficament per Barcelona,
pel to independentista i pel civisme de la multitud.
El clamor a favor de la sobirania del poble català es
va resumir en un clam: ”Independència”.
DIADA 2012

CATALUNYA LLIURE

La senyera més vistosa
va onejant amb gran fervor,
perquè avui tot Barcelona
s’ha tenyit de sang i d’or.

Alcem la senyera
sota un cel ben blau,
alcem la senyera
en senyal de pau.

Un sol clam s’escampa
alhora
pels carrers de la ciutat:
el desig d’un estat propi
en un marc de llibertat.

Que escampi per l’aire
la veu del país,
que escampi per l’aire
el vell compromís.

Com un riu d’aigües serenes
que ja albiren el seu mar,
el poble de Catalunya
ja divisa un altre far.

Tenim una història
antiga i recent,
tenim una història
d’un poble valent.

Amb coratge i entusiasme,
amb fermesa i persistència
tots plegats ja caminem
cap a la Independència.

Hem sofert derrotes,
ens han reprimit,
hem sofert derrotes,
però hem reeixit.
El futur és nostre,
el tenim segur,
el futur és nostre,
no ens el pren ningú.
Tots units fem força
ens han d’escoltar,
tots units fem força
hem de triomfar.
Catalunya lliure,
el destí esperat;
Catalunya lliure
amb el propi estat.

P34

Naixements

Fatoumata Jabbi Sawaneh 16-11-2014

Naval Sabharwal
09-12-2014

Teresa Pla Boix
20-12-2014

Ivan Servando Díaz 28-01-2015

Nina Masaló Gomez 10-03-2015

Júlia
Tengo Portillo
03-04-2015

q

Joana Colomer Pagès 11-02-2015

Carlota
Domínguez Hom
22-07-2015
q
Muhamadou Juwara 07-06-2015

Biyagi Gumaneh Gumaneh 21-06-2015

Bruna Martí Roda 25-09-2015
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CUIDEM L’ENTORN. Els gats del Molí
La presència de gats lliures als carrers és habitual en
qualsevol municipi i les Planes no n’és una excepció.
Quan la presència de gats al carrer és equilibrada, proporciona beneficis sobre l’entorn (com el control de
rosegadors) i agrada a les persones amants d’aquests
animals. Altres vegades, quan la població de gats augmenta exageradament, es produeixen molèsties als
veïns per culpa de la brutícia, els sorolls, els miols o
baralles entre ells.
Per això, davant la proposta que es fes una actuació
sobre la colònia existent al Molí, l’Ajuntament va fer
els tràmits necessaris per dur-la a terme.
Després d’un mes i mig ja s’han esterilitzat, vacunat i
desparasitat dotze gats, d’un total de quinze que viuen
en aquesta zona. Aquesta tasca s’està fent gràcies a
la col·laboració d’algunes famílies, que es preocupen
de posar gàbies trampa a punts estratègics per poder
anar atrapant els gats. També es fa el trasllat fins a
la protectora d’animals de la Garrotxa, Terra Viva, des
d’on es deriven al servei veterinari. Un cop feta la intervenció veterinària, si l’evolució és la correcta, els
gats tornen a deixar-se anar allà on viuen.
Ara, quan passegeu per aquesta zona i veieu un gat
amb una osca a l’orella, sabreu que és un gat lliure
però controlat, que està sa i esterilitzat. Si l’osca la té
a l’orella dreta és un mascle, si, pel contrari, la marca
és a l’orella esquerra, és una femella.
Malauradament, mentre s’escrivien aquestes línies,
algú va pensar que la solució era una altra de ben
diferent. Aquests mateixos gats, que ja han estat
operats i són gats sans, estan desapareixen i morint
enverinats. La gateta de la foto, de tan sols set
mesos, va morir entre vòmits i patiment acompanyada de persones que, tot i ser una gateta de carrer,
se l’estimaven.
Aquest fet no és aïllat; periòdicament ens trobem
que hi ha persones al nostre poble que es creuen
amb el dret de solucionar pel seu compte el que consideren un greuge. Aquest abús de la força, en forma
d’enverinament, és violència. I tant se val si va dirigida a persones o animals, perquè la violència sempre
és reprovable i punible.
Està demostrat que la solució per controlar els gats
lliures no és l’eliminació, sinó el control de la natalitat.
Està comprovat que en cas d’eliminació, les colònies
es tornen a refer i ens allunya d’aquells valors que, vull
pensar que gairebé tots, volem inculcar en els nostres
joves, com són el respecte i l’estimació pels altres, inclosos els animals.
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Per tant, seria bo prendre nota d’alguns consells:
- Abandonar en una colònia ja establerta un gat
domèstic, o traslladar-ne un que hem trobat en un altre lloc, no garanteix la vida d’aquest gat. El 70% dels
gats abandonats mor durant el primer mes. A més,
a Catalunya, l’abandonament d’animals és sancionat
per llei.
- Esterilitzarels nostres gats domèstics, tant si són
mascles com femelles, és fonamental. Si són femelles
no ens arribaran prenyades a casa, i si són mascles no
podran prenyar femelles, que és el que molt probablement faran. D’aquesta manera no contribuïm a la
superpoblació.
- Identificar un animal nou en una colònia ha d’anar
acompanyat de fer-ho saber,per poder actuar sobre ell.
- Observar els gats d’una colònia és important per
detectar si algun està malalt; si penseu que ho està,
doneu l’avís per actuar sobre ell.
- Detectar superpoblació de gats o una colònia establerta en alguna altra zona del poble és tan important
com comunicar-ho perquè se’n tingui coneixement.
Recordeu, també, la importància d’identificar els
vostres animals posant-los un xip i, en el cas dels
gossos, recordeu, així mateix, de recollir del carrer
les seves caques. L’incompliment d’aquests fets és
motiu de sanció.
Fem que les Planes sigui un poble solidari i respectuós tant amb les persones com amb els animals!
Natàlia Oliva

Dades d’interès
Ajuntament

Consultori Municipal

Horaris Autobusos

Web: www.lesplanes.cat
C/e : ajuntament@lesplanes.cat
Telèfon: 972 448 006
Horari: De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 15:30 de la tarda,

Telèfon: 972 448 112.

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

Urbanisme: Dijous, d’11 del matí a
la 1 del migdia. 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 dimecres, de 9 del matí a 1 del migdia.
Llar de jubilats: Cada dia de 2 a 7 de
la tarda. Tel.972 449032.

Deixalleria Mòbil
DATES:

28 i 29 de gener
31 de març
26 i 27 de maig
28 i 29 de juliol
22 i 23 de setembre
24 i 25 de novembre

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: Dilluns a la tarda.
Pediatria: Dilluns al matí
8:30 a 15.00 h.
Assistent social: Dilluns de 8:40 a
10:40.
CAPS DE SETMANA I FESTIUS:
De divendres des de les 8 del vespre
fins dilluns a 2/4 de 9 del matí:
Medicina general: 609 494 615.
Infermeria: 619 405 894.

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: 112. 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

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 universitari: 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”.
A la Deixalleria Mòbil hi podem portar:
fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, vernissos,
piles, aerosols, olis vegetals, olis minerals, radiografies, tòners, paper i cartró, vidre,
plàstic, fustes, ferralla electrònica , ferralla, tèxtils i sabates, petits electrodomèstics.
Recordeu que:
- Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu
materials a fora. - No es poden dipositar a la Deixalleria 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.
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AGENDA DE NADAL 2015/2016
d DEL 4 DE DESEMBRE
AL 10 DE GENER

Mostra de pessebres d’Olot i
comarca a l’Església.

d DIUMENGE 20 DESEMBRE
10:00h. Pessebre i tió gegantí a la Plaça del Jonquer. A
les 10 del matí Taller de Nadal 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.

19:00H a l’església de

Sant Cristòfol tindrà lloc el 37è

Concert de Nadal

amb la participació de la Coral Retorn Planenc, Coral Palandriu de
Llançà, Coral Tutti Canti de SaintCyprien / Sant Cebrià del Rosselló.
Organitza Coral Retorn Planenc.
Retransmissió del concert per ràdio les Planes.

d DIMARTS 22 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, 28, 29, 30 I 31 DE
DESEMBRE, 2, 4 I 5 DE GENER
2015. Esplai Nyerro a l’antiga
llar d’infants. De 10 a 13 hores.

Possibilitat d’acollida de 9 a 10 del
matí. Per a més informació trucar a
636 743 129 / 608 054 080.

d DIVENDRES 25 DESEMBRE:
18 h. Quina a la Sala Polivalent.

Organitza C.F. Les Planes

10 a 13 h. Sorteig extraordina-

ri del Club d’Amics. Organitza Ràdio Les Planes.

d DIVENDRES 1 GENER 2016:
18 a 23 h. Quina a la Sala Polivalent. Organitza C.F. Les Planes

d DISSABTE 2 GENER 2016:
Carter Reial. Plaça Nova,
11:00 h. Organitza: Comissió de
Festes Nyerra.

d DIUMENGE 3 GENER 2016:
Ball a la Sala polivalent.

d DISSABTE 26 DESEMBRE

Organitza: Llar de Jubilats.

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

d DIMARTS 5 DE GENER 2016:
Cavalcada de Reis.

Cursa de Sant Silvestre de

A partir de les 6 de la tarda. Organitza: Comissió de Festes Nyerra. Acte retransmès per ràdio les
Planes.

Ball a la Sala polivalent. Organit-

d DIMECRES 6 GENER 2016:

d DIUMENGE 27 DESEMBRE
muntanya. Organitza: Ticox’s.
za: Llar de Jubilats.

18:00H Concert música
de cambra
(Obres de Mozart i altres) Intèrpretades per: Mariona Oliu (Viola)
/Toni Galán (Clarinet) / Daniel Oliu
(Violoncel) a l’església parroquial
(Entrada lliure i piscolabis final).

De 12 h. a 1 migdia.

Sorteig del lot de l’oient.

Organitza Ràdio Les Planes.

18 a 23 h. Quina

a la Sala Polivalent. Organitza
C.F. Les Planes

d 28 i 29 DESEMBRE:

d DIUMENGE 10 GENER 2016

Parc de Nadal. De 16:00 a
19:00 h. a la Sala Polivalent.

Ball a la Sala polivalent.

Organitza: Llar de Jubilats.

