E EDITORIAL
Agraïts i amb bona actitud.
Les Planes d´Hostoles, aquest poble vital i
generós de la comarca de la Garrotxa,
tampoc s´escapa de la crisi que ens envolta i
ens afecta. Però malgrat tot, hem d´estar
agraïts; agraïts a un entorn natural i
extraordinari, de bellesa permanent, sigui
hivern, primavera, estiu o tardor. Agraïts a la
gent que hi viu, que hi treballa, i que hi
col·labora desinteressadament perquè el
poble funcioni. Agraïts per les persones que
creuen en el treball i la feina ben feta malgrat
les circumstàncies negatives.
Cal estar agraïts a tota aquella gent que fa del
nostre poble un lloc de trobada, de passeig o
de compra. Cal tenir sempre present un sentit
de contribució i de servei envers els altres. El
“Jo” l´hem de convertir amb “Nosaltres”.
-Cal ser generadors i contagiadors
d´emocions positives, com ara la tendresa, la
gratitud, l´entusiasme, l´optimisme
o
l´alegria. Lluny de ser arrogants, descreguts,
cínics o resignats.
-Totes aquestes característiques tan diverses
que comparteixen molts
planencs i
planenques es podrien sintetitzar en una
paraula: actitud
Aquesta actitud la podem fer servir a la feina,
a l´amor, a l´oci o a l´educació dels fills.
-Cal no recrear-nos en el victimisme, ni caure
en la resignació. Cal que aquestes actituds
positives estiguin amarades de
responsabilitat, passió, optimisme, coratge,
propòsit, entrega,i gratitud.
-Cal caminar pel camí de l´esperança,
humilitat, alegria, generositat, vocació de
servei envers els altres i amb bon humor.
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-Potser també ens adonarem que el sentit de
la nostra vida dependrà de com hi actuem,
de si som actius o passius, positius o negatius.
-Actitud i Servei.
Venen temps difícils, cal que la gent col·labori
desinteressadament en les entitats, cal que
aquestes siguin més fortes i unides. Cal que
aquestes funcionin independentment, que no
depenguin sempre de les ajudes públiques o
privades .
No ens hem de mirar tant el melic ni creure
que som els millors.
-Cal tenir una actitud positiva davant una
dificultat o una crisi, ja sigui personal o laboral.
-Cal ser responsables dels nostres actes,
davant els errors propis no culpem a un tercer.
-Cal que dels errors en fem una font
d´aprenentatge.
-Cal fer servir la imaginació per superar els
entrebancs.
-Cal ser perseverants i resolutius.
Tal com deia el poeta uruguaià recentment
mort Mario Benedetti:
“M´agrada la gent estricta amb la seva
gent i amb ella mateixa, però que mai
oblida que som humans i que ens podem
equivocar”.
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