I INFORMACIÓ MUNICIPAL
S'INICIEN ELS TRÀMITS PER DECLARAR LA MASIA DEL

El projecte ha costat 12.000 euros, que assumeixen

JONQUER COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL

l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, junt
amb una petita aportació dels establiments

Durant el passat mes de juny es va iniciar la

participants.

tramitació, davant el Consell Comarcal de la
Garrotxa, de la declaració de la Masia del Jonquer
com a Bé Cultural d'Interès Local. Tant el mas com
les cabanes adjuntes estan en mal estat de
conservació, i és urgent iniciar actuacions per
poder mantenir el conjunt en bon estat. L'objecte
de la declaració de Bé Cultural és poder accedir a
línies de subvenció destinades a la rehabilitació
d'edificacions d'aquest tipus, amb l'objectiu del
manteniment del patrimoni arquitectònic.

NETEJA DELS ENTORNS DEL CASTEL D'HOSTOLES I
DEL SALTANT DE SANTA MARGARIDA

En els últims mesos s'han dut a terme treballs de
neteja dels entorns del Castell d'Hostoles i del
Saltant de Santa Margarida. En tots dos casos es
tracta d'iniciatives promogudes per l'Ajuntament
però que s'han pogut dur a terme gràcies a la
implicació i participació de voluntaris.
LES PLANES D'HOSTOLES: COMERÇ DE QUALITAT

Pel que fa al Castell, la idea va sorgir durant la
pujada que s'hi va fer coincidint amb la Diada de

Des de fa uns mesos els botiguers de les Planes
d'Hostoles han iniciat una campanya de promoció
juntament amb la regidoria de Comerç de
l'Ajuntament, mitjançant el repartiment de bosses
biodegradables amb la marca “Comerç de
Qualitat”.

Se n'ha fet una edició de 110.000

unitats, personalitzades per cadascun dels negocis
i incorporant també el lema: “les Planes d'Hostoles

l'11 de setembre, juntament amb gent de Sant
Feliu de Pallerols. Durant aquesta trobada es va
veure clar que era necessària una neteja de
l'entorn, tant per facilitar l'accés com per millorar la
seguretat i l'estabilitat de les restes de la
construcció. D'aquesta manera es va plantejar la
neteja com a un acte festiu i de participació
ciutadana, i durant alguns caps de setmana dels
mesos de novembre i desembre un bon grup de

Naturalment”.

nyerros i pescallunes van fer tasques de neteja.
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Actualment l'accés al Castell torna a ser

-“Rehabilitació i millora de la travessa del nucli rural

practicable i es pot gaudir de nou de les

de les Encies”: aquest projecte suposarà una

magnífiques vistes que hi ha des del cim.

millora important pel nucli de les Encies, no només

Respecte al Saltant de Santa Margarida, es va fer

pel que fa a accessos si no també a l'adequació

una acció similar per part d'un grup de planencs,

de serveis tant importants com l'enllumenat o el

preocupats pel lamentable estat d'aquest indret,

subministrament d'aigua.

tant emblemàtic en altres temps. Gràcies a la
neteja feta per aquest grup de voluntaris el saltant
torna a ser accessible i, després de molts anys,
torna a ser possible passar-hi per sota.
L'Ajuntament de les Planes vol aprofitar aquest
espai per agrair la feina feta per part de totes les
persones que hi han contribuït.

FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL
El Ministeri d'Administracions Públiques ha aprovat
els quatre projectes presentats per l'Ajuntament al
Fons Estatal d'Inversió Local. Els quatre projectes

EL BUS TRANSVERSAL DE LA GARROTXA ARRIBA A

presentats van ser els següents:

LES PLANES

-“Remodelació i adequació dels parcs infantils
municipals”: gràcies a aquest projecte s'han pogut

Els serveis de la línia del Bus Transversal de la

renovar i adaptar a les necessitats actuals els tres

Garrotxa, que fins ara connectaven Sant Esteve

principals parcs infantils del poble (el del Jonquer,

d'en Bas i Castellfollit de la Roca, han estat

el de la Vedruna i el de la Plaça Nova). L'obra ja ha

perllongats fins a Besalú i les Planes d'Hostoles.

estat executada, tot i que en aquests moments

Aquesta millora s'ha aconseguit gràcies a les

s'està buscant finançament al marge del Fons

gestions que en el seu dia van iniciar conjuntament

d'Inversió per acabar algun detall que va quedar

els Ajuntaments de les Planes i Sant Feliu, i que

fora del projecte inicial per manca de pressupost.

després van tenir continuïtat des del Consell

-“Soterrament de línia de baixa tensió i adaptació

Comarcal de la Garrotxa.

de línies d'enllumenat públic a l'entorn de

En aquesta nova etapa la línia ofereix dos serveis

l'Ajuntament”: Se soterraran la majoria de cables

diferents, amb 14 expedicions diàries cadascun, 7

que ara passen aeris i cinc suports metàl·lics.

d'anada i 7 de tornada, que passen també per

-”Extensió del subministrament elèctric del Local

Olot. Els nous serveis enllacen, d'una banda, Besalú

Polivalent i del Consultori Municipal”: amb aquest

amb Sant Esteve d'en Bas, i de l'altra, Castellfollit de

projecte es solucionarà un dels temes que havien

la Roca i les Planes d'Hostoles. Aquesta millora

quedat pendents al moment de projectar la nova

suposarà un cost per al 2009 de 132.537 euros,

àrea de serveis que han de constituir la nova Sala

que aniran a càrrec del Departament de Política

Polivalent i el Consultori Municipal.

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. El
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servei el seguirà donant la companyia Teisa.

senzill, i hi ha també a disposició dels ciutadans la

Els nous serveis oferts són els següents:

Targeta Valor, de caràcter multipersonal, la qual

·Castellfollit de la Roca - Les Planes d'Hostoles: 14

permet fer càrregues de 20, 30, 40, 50, etc. euros

expedicions diàries, 7 d'anada i 7 de tornada, de

que no caduquen, i que ofereix descomptes de

dilluns a divendres durant tot l'any. Els serveis surten

fins al 30% per cada viatge.

de les Planes d'Hostoles a les 7.03, les 9.03, les

Per altra banda, un cop inaugurat el túnel de

11.03, les 13.03, les 15.03, les 17.03 i les 19.03

Bracons també s'ha millorat la comunicació entre

hores, mentre que en sentit contrari, surten de

Olot, Vic i Barcelona, posant en marxa la línia Olot-

Castellfollit de la Roca a les 8.14, les 10.14, les

Vic- Barcelona pel túnel de Bracons.

12.14, les 14.14, les 16.14, les 18.14 i les 20.14
hores. Els serveis passen per Castellfollit de la Roca,
Sant Joan de les Fonts, Olot, les Preses, Sant Esteve
d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i les Planes
d'Hostoles.

ATURADES LES OBRES DE LA NOVA SALA POLIVALENT
Els problemes econòmics de l'empresa Bassegoda
C o n s t r u c c i o n s, S. L, h a n t i n g u t c o m a
conseqüència l'aturada de les obres de la nova
sala polivalent de les Planes. La crisi ha acabat
passant factura a aquesta empresa i, al marge
dels greus inconvenients que això pot suposar per
les condicions laborals i econòmiques de moltes
famílies, la situació ha acabat afectant al poble de
les Planes, que veurà com s'endarrereix encara
més aquesta obra tant important.
L'Ajuntament ja ha iniciat les gestions necessàries
per mirar de reconduir la situació el més
ràpidament possible, tot i que de moment cal

·Besalú - Sant Esteve d'en Bas per Olot: 14

esperar la resolució del tema a nivell judicial, per

expedicions diàries, 7 d'anada i 7de tornada, de

després començar a negociar possibles sortides

dilluns a divendres durant tot l'any. Els serveis surten

que permetin tirar endavant el projecte.

de Besalú a les 7.03, les 9.03, les 11.03, les 13.03,
les 15.03, les 17.03 i les 19.03 hores, mentre que en

REGISTRE ELECTRÒNIC D'ENTRADES I SORTIDES

sentit contrari, surten de Sant Esteve d'en Bas a les
8.11, les 10.11, les 12.11, les 14.11, les 16.11, les
18.11 i les 20.11 hores. Les expedicions passen per
Besalú, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca,
Castellfollit de la Roca, Sant Joan de les Fonts, Olot,

modernitzant la seva gestió mitjançant la
incorporació de les noves tecnologies. En els
darrers mesos s'està treballant en col·laboració
amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per tal

les Preses i Sant Esteve d'en Bas.
Es preveu que aquestes millores incrementaran
l'ocupació de la línia en uns 63.000 viatgers nous.
Els preus dels bitllets oscil·len entre els 0,95 euros i
els 2,75 euros depenent del trajecte en bitllet
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d'implantar el registre electrònic d'entrades i
sortides. Un cop aquesta eina estigui plenament
operativa s'abandonarà el tradicional registre en
paper, i es passarà al registre electrònic. D'aquesta
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manera es millorarà tant el servei als ciutadans

REFORMES AL CEIP SANT CRISTÒFOL

com les tasques administratives pròpies de

L'augment de la població en edat d'escolarització

l'Ajuntament, ja que l'entrada, catalogació,

que ha viscut el poble de les Planes en els darrers

distribució, arxiu i recuperació de la informació

anys ha fet que l'escola comenci a quedar petita.

seran molt més àgil, ràpida i segura.

Per aquest motiu, durant aquest mes de juny s'han
iniciat obres de reforma per tal de reorganitzar

ARRIBA LA TDT A LA GARROTXA, TOT I QUE LES

l'espai disponible. Algunes de les aules havien

PLANES ENCARA REBRÀ EL SENYAL ANALÒGIC FINS

quedat massa justes en relació al nombre

A FINALS D'ANY

d'alumnes, de manera que, mentre s'està pendent

El passat 30 de juny les comarques de la Garrotxa,
el Ripollès, el Vallès Oriental i el Maresme es van
convertir en les primeres comarques catalanes on
es va deixar de veure el senyal analògic de
televisió. Tot i així, les Planes d'Hostoles és un dels 8
pobles de la Garrotxa que seguiran rebent aquest

de la futura ampliació de l'escola, s'han habilitat
dues aules prefabricades al pati del darrera. Això
permetrà desplaçar algun dels cursos a aquest
nou espai i alhora es tornaran a ajuntar les aules
més petites dels laterals, de manera que les
classes resultants seran més espaioses.

senyal fins a finals d'any. Això és degut a que

Per altra banda, els serveis tècnics municipals,

aquests pobles reben el senyal convencional des

juntament amb els del Departament d'Educació,

de Rocacorba, centre que no deixarà d'emetre

estan redactant els projecte de reforma dels

fins a aquestes dates.

lavabos, un altre dels punts de millora més urgent a

Malgrat això, i donat que en aquests moments la

les actuals instal·lacions.

cobertura del senyal de TDT a les Planes ja és bona,
es recomana no deixar per última hora l'adaptació
a la TDT. Tota la informació necessària per fer-ho
pot consultar-se al web www.tdt.cat, o bé trucant al
012.

ELS MUNICIPIS DE LA GARROTXA SEGUEIXEN A LES
PLANES EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I
RECAPTACIÓ
La Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la
Diputació de Girona ha arribat a un acord amb el
Consell Comarcal de la Garrotxa per tal que
aquest organisme pugui assumir d'ara en
endavant la recaptació dels impostos municipals
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dels ajuntaments de la Garrotxa. Fins ara, aquests

bàsics d'informàtica i amb interès per aprofitar

serveis els prestava directament el Consell

millor els recursos d'Internet, com per exemple

Comarcal, tot i que cal recordar que l'Ajuntament

gestionar la seva pròpia adreça de correu gmail,

de les Planes d'Hostoles ja es va avançar en el seu

compartir imatges a la xarxa, cercar informació,

dia a la resta de municipis de la Garrotxa, cedint

fer gestions o comprar amb seguretat per Internet.

aquesta gestió a XALOC ja durant l'any 2008.

-Cursos adreçats a jubilats amb pocs o nuls

D'aquesta manera, XALOC prestarà els mateixos

coneixements d'informàtica però amb ganes de

serveis que fins ara oferia el Consell Comarcal,

poder enviar correus electrònics, connectar amb

però amb un menor cost econòmic del servei

els nets al Facebook, consultar la premsa diària o

(aspecte del qual les Planes ja s'està beneficiant

fer el seu propi blog.

actualment) i amb l'avantatge de tenir un àmbit
territorial més ampli.

Aquests cursos es farien només en el cas de que hi
hagués prou gent interessada, i per això, tots
aquells que hi vulguin participar, haurien de posarse en contacte amb l'Ajuntament i deixar les seves
dades, ja sigui directament a les oficines o bé per
telèfon (972448006) o correu electrònic
(ajuntament@lesplanes.cat). En el cas que hi hagi
prou sol·licituds es contactarà directament amb
els interessats per posar en marxa la iniciativa.

NOU SERVEI A LA PARADA
Durant els mesos d'estiu s'instal·larà a la Parada del
Jonquer una gingueta amb servei de venda de

CURSOS D'INFORMÀTICA PER ADULTS

begudes i gelats. L'objectiu d'aquesta iniciativa és

Després de l'èxit de la iniciativa “Planta't a Internet”, i

afavorir que els usuaris del “bici-carril” s'aturin al

atenent als suggeriments que han sorgit entre

nostre poble. Per aquest motiu, i procurant que

alguns dels participants en aquest projecte i per

aquest nou servei no pugui suposar cap molèstia

part d'altres persones del poble, l'Ajuntament té la

pels veïns, per l'entorn, ni pels usuaris habituals

intenció d'organitzar cursos de formació bàsica en

d'aquest espai, s'han posat una sèrie de

informàtica. Durant el “Planta't a Internet” es van

condicions als adjudicataris del servei. D'aquesta

detectar diferències importants en el grau de

manera, l'horari d'obertura ha quedat restringit de

coneixement dels recursos informàtics en general i

les 9:00 del matí a les 22:00 del vespre, i no és

en l'ús d'Internet en particular. Per altra banda, el

permès posar-hi música. L'adjucació de la

ràpid avenç de les noves tecnologies en els darrers

instal·lació es va fer mitjançant un concurs per

anys fa difícil que la gent gran pugui gaudir de

procediment obert, després de comunicar a tots

molts dels avantatges que la xarxa ofereix

els establiments del poble que ofereixen serveis

actualment. Així doncs, s'està plantejant la

similars la seva convocatòria, per tal que

possibilitat d'organitzar cursos adreçats a diferents

poguessin optar-hi si ho consideraven oportú. En

col·lectius:

cas de que la iniciativa tingui èxit es plantejarà

-Cursos adreçats a adults amb coneixements

repetir-la en els propers anys.
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