E EL RACÓ DE LES ENTITATS

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA DE JONQUERS
ACTIVITATS:
- Racó del Conte:A la biblioteca s'ha portat a
terme des de la tardor fins a la primavera, un
espai dedicat a tots els nens/es on han pogut
gaudir de les històries i contes que els
rondallaires han explicat cada quinze dies al
llarg d'aquests mesos. Hi ha hagut una gran
participació d'infants i famílies.
- St. Jordi: Per celebrar la Diada a més del
conte per infants, es va realitzar una lectura de
llegendes i poemes a càrrec dels mateixos
assistents i va assistir un bon nombre de
persones, totes molt satisfetes de poder gaudir
de la festa.
- Temps de Saber: Cada tercer dimecres de
mes a partir de les 5 de la tarda es un temps
dedicat a la gent gran. Un espai on hi podeu
trobar:
·
· Revistes
. Poesia
· Novel·les
. Fotografia
· Història
. Etc.

NOVETATS:
Recordeu algunes de les novetats que podeu
trobar en préstec: · Novel·la
- ALCÀNTARA, S. Olor de colònia.
- CHANG, J. Cisnes salvajes.
- COCA, J. Sorres blanques.
- Els noms de la guerra. Editat pel PUNT
- FUSTER, V. Corazón y mente.
- HERNÀNDEZ, G. El silenci.
- LARSSON, S. Trilogia.
- LLAMAZARES, J. La lluvia amarilla.
-MANGEL, A. Todos los hombres son mentirosos.
- MARQUÈS, S. Mare de Déu quina escola.
- MARTÍNEZ DE LEZEA, T. La abadesa.
- REVERTE, J. Campo de fresas para siempre.
- ROIG, T. Pa amb xocolata.
- SARAMAGO, J. El viatge de l'elefant.
- SERRA, M. Quiet.
- VALLBONA, R. Serrallonga.
- FALCONES, I. La mano de Fátima.

HORARI
De dilluns a divendres
·

Matí de 10h a 14h
Tarda de 17h a 20h
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L'IES CASTELL D'ESTELA
BECA PER APRENDRE ANGLÈS A ESCÒCIA
Enguany 30 joves de 1er de Batxillerat de l'IES
Castell d'Estela han obtingut una beca del
Departament d'Educació per a
l'Aprenentatge actiu d'idiomes a l'estranger.
Se'ls han concedit 1.300 euros per persona,
diners que serviran per a pagar-se una estada
de 15 dies a Edinburgh durant la segona
quinzena d'agost.
D'un total d'uns 30 centres que han obtingut
ajuts per part de l'administració, el nostre
projecte ha estat dels més ben dotats
econòmicament.
El nostre projecte Song-inspired stories
collection consisteix en una col.lecció d'uns
100 llibrets en els quals hi presentem històries
inspirades en cançons angleses.
Cada llibret conté la lletra de la cançó, la
biografia de l'intèrpret, una descripció dels
personatges, la història i material didàctic
(preguntes i vocabulari) així com un guió per a
ser representada, tot en llengua anglesa.
Els llibrets artísticament dissenyats en un estil
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rústic amb materials reciclats, han estat
il.lustrats pels alumnes del Batxillerat d'Arts en
format A5.
Cada exemplar conté, a més, una
butxaqueta en la contraportada en la qual hi
ha un DVD amb el karaoke de la cançó, un
enregistrament en audio de la història i la seva
representació amb titelles.
Igualment tenim un blog on hi hem penjat les
presentacions dels alumnes, informació sobre
el nostre centre i l'entorn i algunes parts del
projecte per a ser visualitzats pels companys,
les famílies i les escoles que visitarem a
Escòcia on presentarem el projecte.
Durant la nostra estada a Edinburgh els
alumnes s'estaran en famílies escoceses,
aniran a classes d'anglès els matins i faran
visites guiades a la tarda. També hi haurà
activitats conjuntes algun vespre i una excursió
al cap de setmana.
A part d'això, anirem a presentar el nostre
material a dues escoles de primària i hem
organitzat una trobada amb alumnes d'un
institut de Lossiemouth (prop del llac Ness)
amb la intenció d'organitzar un intercanvi en el
futur.

Nº5 PRIMAVERA-ESTIU DE 2009

GRUP EXCURSIONISTA LES PLANES D’HOSTOLES
SORTIDA AL FAR: FESTA DEL JONQUER
Un dissabte abans de la festa del Jonquer
sempre s'organitza la caminada al Far.
Aquesta matinal és realment popular ja que
molta gent hi ve també amb la mainada. Per
facilitar-los el trajecte se solen organitzar dues
rutes. Els participants a la ruta llarga marxen a
peu des de la mateixa plaça del Barri i pugen
fins el Far seguint el trajecte escollit. Els
participants a la ruta curta van amb cotxes fins
a Sant Martí i des d'allà també pugen fins el
Far. Allà els organitzadors de la festa del
Jonquer ofereixen als participants un
esplèndid esmorzar, gairebé un dinar, tipus
bufet lliure en el qual hi trobem pa amb
tomàquet, llom, cansalada i salsitxes a la
planxa, embotits i formatge, amanida d'alls
tendres amb tomàquet, aigua, vi, refrescs, llet,
cafè, etc. Tot deliciós i després d'una
caminada, encara més!

persones, la qual cosa és un gran èxit. De fet,
any rere any a la sortida de la festa del
Jonquer hi ha molta participació.
ESTASSADA CONJUNTA AMB ELS CAÇADORS
Aquest any, degut a les nevades i al vent,
molts camins de la cinglera del Far van
quedar intransitables. Gràcies a la
col·laboració de caçadors i altres voluntaris
s'han estassat diferents camins des de la
Xuriguera fins a Sant Martí. Per dur a terme
aquesta tasca, s'han utilitzat eines de l'ADF
(Associació de Defensa Forestal).

La ruta llarga va portar els excursionistes cap a
la Costa, el roure de la Xuriguera, la Xuriguera,
el grau de Santa Anna i el Far. De tornada van
continuar pel grau de Cabra-figa, les Vinyes,
font de Maia, la Xuriguera i el Jonquer.
En aquesta edició hi van participar unes cent
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LA COMISSIÓ DE FESTES
HA NASCUT UNA NOVA COMISSIÓ DE FESTES
Hola, vilatans i vilatanes de les Planes
d'Hostoles, som la nova Comissió de Festes
Nyerra.
Des de fa uns mesos, ha nascut una nova
comissió formada per un grup de nois i noies
del poble que hem tirat endavant la nova
comissió de festes amb molta il·lusió.
Per això, els presents volíem donar-nos a
conèixer, i quina millor manera de fer-ho que
a través de la revista del poble.
En primer lloc, dir que som un grup bastant
nombrós de nois i noies joves, alguns amb no
massa experiència, però amb moltes idees al
cap, amb moltes ganes de treballar, i molt
engrescats per fer un munt d'activitats per el
poble.
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Aquests darrers mesos ens hem anat reunint
per preparar la propera festa de Sant Jaume.
En tot moment hem intentat tenir en compte
el màxim de punts de vista possibles, per tal
d'intentar arribar al màxim de gent possible.
Esperem fer-ho bé i que la gent gaudeixi de
les festes tant com pugui.
Per acabar, dir que la comissió està oberta a
noves incorporacions de persones
il·lusionades i amb ganes de treballar per el
poble, així com també a tot tipus de
propostes, idees, suggeriments, dubtes, etc.,
que podeu fer arribar al següent correu
electrònic:
comissiodefestesnyerra@gmail.com
Salutacions!
Fins aviat
La Comissió de Festes Nyerra
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CLUB DE FUTBOL LES PLANES
TEMPORADA DECEBEDORA
Us comentàvem des d'aquestes línies un inici
poc esperançador de temporada del C.F. Les
Planes amb molta mala fortuna en partits
determinats i amb poca punteria a la porteria
visitant. Doncs bé, aquesta tònica es va
mantenir al llarg de la campanya i junt amb
un cúmul de circumstàncies adverses (canvi
d'entrenador, baixes importants, mala sort...)
han provocat que les Planes completés un
curs bastant discret i que valdrà la pena
oblidar per començar de nou aquest any que
ve. S'ha de dir, però, que l'equip venia d'una
promoció fallida l'any passat i això va ser un
cop molt dur anímicament del qual costa
recuperar-se. Per tant, podríem qualificar
aquesta temporada de transició, a l'espera
de millors notícies de cara a aquest curs que
ben aviat encetem.
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En fer un resum de la temporada, hi ha un
punt a tenir en compte com és el canvi
d'entrenador en el tram final del curs. Carles
Hortelano va deixar la banqueta per motius
personals i el va substituir Eudald Casas. Tot i
això, l'equip no va poder redreçar la dinàmica
negativa en la que havia entrat ja des de
l'inici, i això va passar factura als jugadors que
no van poder sobreposar-se a aquest fet. La
marxa d'homes importants com Isaac o
Gabri, per diversos motius, també va alterar el
sistema ofensiu de les Planes, equip que li ha
costat fer gol durant tota la temporada degut
a la solitud d'Àlex Hidalgo a davant i de la
inactivitat, a poc a poc superada, de Morales
després de la lesió. Tot i això, l'equip ha donat
la cara en tot moment i ha dominat a rivals
punters de la categoria. La llàstima és que
després, per culpa d'aquesta dinàmica
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negativa, la mala fortuna ha entrat en joc i ha
acabat amb les esperances d'acabar amb
triomf un partit. Em venen al cap molts partits
on l'equip anava guanyant i se sentia
còmode amb el marcador i al final o bé s'ha
empatat o bé s'ha perdut. Partits com a
Montagut, a Amer, a Ripoll o el mateix Sant
Jaume, on es va despreciar un avantatge de
2-6 per finalitzar amb un escandalós 6-6 amb
els locals ja campions. Ara bé, no es pot
carregar tot el mort a la mala sort, ja que
l'equip potser no ha estat a l'altura als
moments crucials dels partits i ha mancat una
mica de concentració.
El que s'ha de fer ara és passar pàgina i
aprendre dels errors d'aquesta temporada
per no cometre'ls en la temporada que ben
aviat comença i en què les Planes vol ser un
dels rivals a batre. Sembla que lluitaran a dalt
també, clàssics de la categoria com
Montagut o Sant Privat, a més dels que baixen
de segona, Joanetes i Santjoanenc, dos ossos
durs. Veurem com responen els planencs de
la mà d'Eudald Casas, que ha acceptat el
repte de continuar dirigint el grup. Sobre el
tema dels fitxatges, sembla clar el retorn de
David Álves i les incorporacions de joves com
Adrià Delós o Marc Ramírez. En tot cas,
l'entrenador té l'última paraula i serà ell qui
acabarà de confeccionar la plantilla al seu
gust.
La pretemporada comença aviat, a finals de
juliol ja es posen a córrer. Esperem que la sort
torni del costat de les Planes i puguin estar a
dalt, amb les conseqüències que això
comporta, la gent s'engresca, la ràdio s'activa
i la junta s'anima. Desitgem de tot cor tornar
estar entre els millors.
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GERMANDAT PA I CIÈNCIA
La Germandat Pa i Ciència és una entitat
sense ànim de lucre que es va constituir l'any
1991 al municipi de les Planes d'Hostoles
(comarca de la Garrotxa). El seu objectiu és
organitzar activitats cíviques i culturals
adreçades especialment a la gent gran.
El municipi està format per gent de diferents
rangs d'edat i diferents inquietuds, la qual
cosa implica que tothom és adient per
col·laborar amb tot el que es disposin
(cultura, política, esports..). A destacar que
totes les activitats que organitza l'entitat són
gratuïtes, per tant implica que es necessita
comptar amb la col·laboració
desinteressada d’institucions públiques i/o
privades per a poder dur a terme les
respectives activitats.
Es demana per part de l'entitat considerar la
possibilitat d'incloure-la entre les possibles
destinatàries dels recursos que provenen de
la declaració de renda. La Generalitat
considera que els fons han de provenir de
subvencions, subvencions que han de
provenir dels departaments d'Acció Social i
Ciutadania i de Cultura i Mitjans de
Comunicació. S'han de tenir en compte
aquests departaments per a l'obtenció de
subvencions que podran finançar les seves
activitats i podran participar dels recursos
aportats pels ciutadans mitjançant l'impost
sobre la renda, segons informa la Generalitat
de Catalunya.
En conclusió, Germandat Pa i Ciència espera
que apareixin voluntaris amb les seves
expressions i virtuts. Es resta a la seva
disposició per informar-los més
detalladament sobre les activitats que
organitza l'entitat.
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LLAR D’INFANTS ”BIRULET”
Com cada any, l'AMPA de la Llar d'Infants
Birulet, va organitzar la festa de fi de curs el dia
13 de juny. Els nens de la Llar van col·laborar
en la decoració i van preparar quatre tallers
per a tots els nens, taller de collarets, de bitlles,
de dibuix i de maquillatge.
Els pares ens van preparar un exquisit berenar
per esperar l'actuació d'en Jordi Tonietti. Ens
va alegrar i divertir la festa, fins i tot ens va
cantar una cançó que els nens de la Llar ens
havíem preparat per ballar, anàvem ben
guarnits amb un llacet i ballant “cap aquí i
cap allà”.
També, el dia 23 de juny vam anar d'excursió
passant el dia a la casa de colònies “El
Rourell” amb els amics d'en Bas i Santa Pau. El
tren turístic de la Vall d'en Bas, amb el seu
xuxua-xuxua! ens va portar a conèixer i a
gaudir de la Vall. Va ser una sortida genial i a
la tornada, els pares ens van rebre amb
molta il·lusió!!
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AMPA DEL CEIP SANT CRISTÒFOL
Què és l'AMPA del CEIP St. Cristòfol?

per alumne). Aquest preu s'aprova en Assemblea

L'AMPA és una entitat sense ànim de lucre que agrupa

General, oberta a tots els pares.

les mares i els pares dels alumnes del CEIP St. Cristòfol i

La quota cobreix l'assegurança i permet tenir accés a

es regeix pels estatuts de l'entitat.

tots els serveis i activitats que programa l'Associació de

L'AMPA està dirigida per una Junta que, de manera

Mares i Pares d'Alumnes .

voluntària, efectua les tasques necessàries per

Només poden fer ús d'aquests serveis i activitats els socis

contribuir a la millora de l'ensenyament que reben els

de l'AMPA. Per tant, no podrà inscriure's cap nen ni nena

nostres fills i filles mitjançant la gestió d'activitats

als serveis ni a les activitats extraescolars que s'ofereixen

educatives i lúdiques i la col·laboració amb els diversos

durant el curs, si no s'està al corrent del pagament de la

sectors de la comunitat educativa de la nostra escola.

quota de l'AMPA.

Com funciona?

Com es gestionen els recursos ?

L'AMPA, es reuneix amb tots els pares i mares, com a

Amb els ingressos de les quotes anuals i els beneficis de

mínim, dos cops l'any mitjançant l'Assemblea General.

les diferents festes populars organitzades al llarg del

En aquesta es prenen acords, s'avalua la gestió i es

curs, se subvenciona:

renoven els càrrecs de la Junta Directiva, si és necessari.

ü

Per tot això és molt important que a l'assemblea hi

al centre i per a les aules.

assisteixin el màxim nombre de pares ja que, de les

ü

decisions que s'hi prenen, dependrà la manera d'actuar

corresponent transport.

de l'Associació i incidirà en l'activitat dels nostres fills.

ü

Transport de la festa de Nadal.

Quines finalitats té l'AMPA?

ü

Part de l'excursió de final de curs.

Ü

ü

Altre equipament escolar.

Administrar i gestionar els recursos que aportem

Material didàctic, informàtic, audiovisual … per

Cursos de natació de cicle inicial i el

els pares i mares amb la quota anual.

Qui forma la Junta actual?

ü

Presidenta: Joana Serra. Vice-presidenta : Anna Vilalta

Col·laborar en les activitats educatives del

centre i cooperar amb el Consell Escolar.

Secretari: Jordi Arimany. Tresorera: Rosa Espígol.

ü

Vocals: Dolors Esparraguera, Montse Barrantes, Mari

Participar en la vida docent del centre,

mitjançant l'aportació econòmica o personal, en les

Pagès i Pablo Odell.

diverses activitats festives i d'esbarjo previstes.

L'AMPA s'organitza en comissions per tractar els diferents

ü

temes que abasta. Les persones responsables de dur a

Col·laborar en la dotació de l'escola de mitjans

necessaris per a la millora de l'equipament escolar.

terme aquestes tasques són:

ü

Extraescolars: Mari Pagès i Joana Serra. Casal d'estiu i de

Promoure les activitats extraescolars que

complementin l'educació rebuda a l'escola.

Nadal: Mari Pagès i Joana Serra. Xandalls: Dolors

ü

Esparraguera. Socialització de llibres: Montse Barrantes

Realitzar i promoure el foment i la pràctica

d'activitats lúdiques, esportives i físiques.

Menjador i assegurances: Anna Vilalta. Gestió rebuts:

ü

Rosa Espígol. Manteniment bloc: Pablo Odell.

Comprar i distribuir els llibres de text i els

equipaments esportius dels alumnes (xandalls).

Us recordem que som una agrupació oberta a tothom i

ü

Organitzar el Casal d'estiu i de Nadal.

que necessitem la col·laboració de tots vosaltres per tal

ü

Gestionar el menjador escolar.

de dur a terme el projecte de formar com a persones els

Quina és la quota de l'AMPA?

nostres fills.

La quota de l'AMPA és de 36,06 € anuals per família (no
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EL CEIP SANT CRISTÒFOL INFORMA...
A la Festa de Fi de curs es va fer la cloenda del
curs de VIATGEM PEL MÓN.
Es va escenificar una llegenda en la que uns
malvats pirates són convertits en dofins pel
poder de Posidó, déu dels mars.
Els dofins comencen un pelegrinatge pel
Mediterrani en busca d'un tresor que al final
resulta ser el mateix mar, les terres que
l'envolten i la gent que hi viu.
A cada país que passen poden observar una
dansa i gaudir d'una cançó, la qual cosa els
donarà pistes per trobar el misteriós tresor.
Però, com diuen, val més una imatge ( o unes
quantes) que mil paraules.
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LA PARRÒQUIA

Finalment, els dies 25 i 26 de juny vam fer
unes mini colònies a la Cot per celebrar el

FINAL DE CURS DE LA CATEQUESI

final de curs.
Totes aquestes activitats són motiu de donar

El diumenge 14 de juny, festa del Cos i de la

gràcies a Déu pel fruits de germanor, de

Sang de Crist, anomenada popularment

fraternitat i d'alegria cristiana que ens han dut.

festa del Corpus, vam celebrar el final de la

També hem de felicitar tots els que hi han

catequesi. Durant gairebé un mes els nens i

col·laborat: catequistes, pares i mares, la

nenes de la catequesi parroquial, ajudats per

Coral que ens ha acompanyat en les

alguns pare i mares, van elaborar una petita

celebracions, els serveis públics que han

catifa per ornamentar el pas de la custòdia

vetllat per les qüestions de trànsit,... Tots

en la petita processó de Corpus que vam fer.

plegats felicitem-nos i donem-ne gràcies!

Algunes nenes van lluir altra vegada el vestit
de la primera comunió.
Breument podem recordar altres dates de la

RÀDIO LES PLANES
RÀDIO LES PLANES ESTRENA UN MAGAZÍN
D’ESTIU

catequesi parroquial: la nit de Pasqua, l'11
d'abril tres noietes van celebrar la professió de
fe; el diumenge 3 de maig sis nenes i tres nens
van fer la primera comunió i el dissabte 6 de
juny ens va visitar el Bisbe Francesc que va

Ràdio les Planes estrena el proper 4 de juliol,
Obert per Vacances, un magazín setmanal
d'una hora de durada, que s'emetrà durant
els mesos d'estiu.
L'espai serà un programa fresc, jove, i atrevit.
Hi haurà una primera part més formal,
destinada a una audiència més gran amb
una entrevista en profunditat, i una segona
part més distesa, encarada cap als joves. Pel
programa, hi passaran personatges com el
president del Parlament de Catalunya Ernest
Benach, o el meteoròleg Tomàs Molina.
Entre els continguts de l'Obert per Vacances,
que s'emetrà de 12 a 1 del migdia al 107.7
de la FM i a la web de l'emissora planenca, hi
ha un repàs a l'actualitat comarcal i esportiva
nacional, una entrevista i consells d'estiu.

confirmar 7 joves de la parròquia.
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ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG
Aquest mes de juny es va fer l'Assemblea
anual de l'Associació de Donants de Sang de
Girona. Com en anys anteriors els resultats són
satisfactoris. A la província de Girona s'han
incrementat les donacions en 610 bosses.
Quan el llistó és tan alt costa de superar-lo.
La comarca de la Garrotxa és la que té l'índex
més alt: 64,33 per mil. I això no és una
competició. Simplement són dades.
Aquest any s'ha fet una altra edició de la
Marató de Donacions de Sang a Olot. Un altre
gran èxit. Es varen fer prop de 1.100
donacions malgrat que no es va aconseguir
arribar a les 1.200 com era l'objectiu.
L'organització va ser impecable. Amb la
col·laboració desinteressada de molts
voluntaris, de moltes entitats culturals que
varen animar durant tot el dia i sobretot amb
els donants que hi varem participar. Segur que
és una bona mostra de solidaritat. Com la que
demostrem també els donants de les Planes
cada vegada que hi ha una extracció. Aquest
juliol n'hi ha una. Segur que respondrem com
ho hem fet sempre.
Recordeu que donar sang és un deure. Rebrela, un dret.

Per acabar aquest article, donarem les dades
de la nostra comarca:
BESALÚ
120,96 per mil
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 128,21 per mil
LES PLANES D'HOSTOLES
76.32 per mil
LES PRESES
70,26 per mil
MONTAGUT
85,42 per mil
MIERES
40,46 per mil
OLOT
56,50 per mil
SANT ESTEVE DE LLÉMENA 105,50 per mil
SANT PRIVAT DE'N BAS
81,90 per mil
SANT FELIU DE PALLEROLS
92,15 per mil
SANT JAUME DE LLIERCA
107,54 per mil
SANT JOAN LES FONTS
42,17 per mil
SANTA PAU
62,50 per mil
TORTELLÀ
81,79 per mil
VALL DE BIANYA LA CANYA 107,12 per mil
Sens dubte unes xifres que fan que tots ens
puguem sentir orgullosos de la nostra
col·laboració, sigui al nivell que sigui.
Abans d'acabar vull animar tot el jovent major
de 18 anys que encara no ha donat sang a
fer-ho. És una satisfacció poder col·laborar
amb un gest tant senzill. Segur que el qui l'està
esperant, des de l'anonimat us ho agrairà.
Fins la propera.
Encarnació Güell, delegada de les Planes
d'Hostoles.
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CORAL RETORN PLANENC
Ja estem en època de vacances. Com cada
any la Nostra Coral fem un petit període de
descans.
Cada divendres al vespre ens trobem tots a la
Cooperativa per a assajar. Això suposa un
sacrifici per a tots. Al vespre en ple hivern,
quan s'està tant bé a casa ... Però com que el
que ens empeny a formar part de la Coral és
que ens agrada cantar, ens trobem i
preparem els concerts.
D'un any cap aquí, la veritat és que estem
contents d'haver participat en esdeveniments
com el comiat del Sr. Bisbe Mns. Carles Soler i
en la cerimònia d'ordenació de l'actual Sr.
Bisbe Mns. Francesc Pardo. Els actes varen
tenir lloc a la catedral de Girona i la nostra
coral junt amb la Capella de Música de la
Catedral també dirigida per Mn. Frederic
varem animar els cants d'unes celebracions
tan solemnes.
També varem participar al Quart Concert de
Música Sagrada de Palau Sacosta on varem
interpretar unes peces de gran dificultat
sobretot una part de “La passione di Christo
secondo San Marco” de Perosi. La varem
interpretar junt amb la Capella de Música de
la Catedral de Girona.
Tot això ens ha ajudat a entendre que amb
esforç es pot fer tot. Malgrat ser una coral
modesta, amb moltes hores d'assaig varem
aconseguir treure aquesta peça cantada per
les dues corals, un solista baríton i el conjunt
orquestral “D'Acord”.
Aquests primers mesos de l'any també hem
participat en molts actes del nostre poble, la
Festa d'Homenatge a la Vellesa, la Festa del
Barri del Jonquer, així com a les celebracions

NYER

20

de la primera Comunió, Pasqua i Confirmació
amb la presència del Sr. Bisbe.
Ara, les primeres actuacions que tenim
previstes seran, com sempre, la participació a
les misses de les festes de Sant Jaume, Santa
Espina i l'Aplec de Far pel qual estem assajant
per a poder estrenar una sardana dedicada
a la Verge del Far per celebrar el 40è
aniversari del seu retorn al Santuari. La música
és de Mn. Frederic Pujol i la lletra de Salvador
Sunyer.
I com sempre i amb la col·laboració de
l'Ajuntament esperem com cada any poder
fer el Concert de Nadal.
Per acabar recordem que estem oberts a
rebre nous cantaires que es vulguin afegir a la
nostra Coral. Sabem que molts sabeu i us
agrada cantar i segur que entre tots
reforçaríem aquesta Coral que hem de mirar
que duri molts anys més.
La Junta.

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA
FORESTAL
L'ADF mitjançant diverses subvencions ha anat
adquirint material per desbrossar, que es deixa,
a un preu simbòlic, a tothom qui ho sol·liciti. El
material disponible és una bio-trituradora,
diverses motoserres, tisores de poda, una
esbrossadora de 3 rodes i diverses
esbrossadores manuals. Per les associacions,
entitats i grups organitzats se’ls deixa el material
de forma gratuita. Per demanar el material cal
trucar al 972 448026 o passar per l’Estació.
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LLAR DELS JUBILATS
Des dels volts de Nadal fins a principis d'estiu la Llar de Jubilats ha dut a terme les
celebracions que any rere any ajunten el col·lectiu. Es va celebrar el Dijous
Llarder, diada en la qual es va fer un bon dinar, per Sant Jordi hi va haver un
berenar i per Sant Joan també van organitzar un berenar.
Durant aquest període també s'han organitzat les sortides mensuals durant les quals
es fa una visita a un lloc d'interès cultural o paisatgístic. El passat desembre van visitar
Barcelona, de manera especial la Fira de la Santa Llúcia. El gener va haver-hi una
excursió a Pica-Moixons, al costat de Valls, on van poder admirar una col·lecció de
carros i d'eines del camp. El febrer van visitar el Museu de la Ciència i la Tecnologia a
Terrassa on van poder observar com funcionaven les primeres fàbriques tèxtils i com
van anar canviant gràcies a l'evolució de l'electricitat.
El març varen anar cap a la Catalunya Nord, concretament a la zona del Rosselló, a
veure la Maternitat Suïssa d'Elna, ara museu que dóna a conèixer un dels capítols
més dramàtics, tendres i desconeguts de la nostra
postguerra. Entre 1939 i 1944, la suïssa Elisabeth
Eidenbenz va salvar la vida de 597 infants, fills
d’exiliades catalanes i espanyoles que malvivien en
condicions penoses als camps de refugiats
republicans de Sant Cebrià de Rosselló, Argelers i
Ribesaltes, i que van tenir la sort de ser acollides a la
maternitat que va crear Eidenbenz.
A l'abril varen visitar la casa d'Àngel Guimerà i Pau
Casals al Vendrell.
El maig van fer una excursió paisatgística a la zona del Berguedà. Des de Sant
Corneli van fer un recorregut amb el Carrilet Verd del Berguedà que els dugué
muntanya amunt des d'on es veia el pantà de la Baells.
El juny van anar a les Gorges de la Fou, a l'altra banda dels Pirineus, una visita d'unes
dues hores a peu, per unes coves passejant per sobre una plataforma que passava
per sobre d'un riu subterrani. Coves enormes, molt boniques per les tonalitats de les
seves parets.
El juliol hi ha hagut un creuer per Cadaqués i Roses.
Pel que fa a les sessions de ball val a dir que tal i com podeu veure en el programa de la dreta, sigui
a les Planes d’Hostoles, a Sant Feliu de Pallerols, a les Preses i a Castellfollit de la Roca, cada cap de
setmana hi ha ball. Concretament en el nostre poble, el dia 30 d’agost hi haurà el Trio Quètal, l’11
de setembre Jordi Bruch, el 4 d’octubre Jordi Soler, el 15 de novembre el Grup Trànsit, el 20 de
desembre Nova Gamma, i el 26 de desembre Ostres-ostres.
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