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Editorial El menjar no es llença
A Catalunya cada any van a les escombraries més de
260.000 tones d’aliments del tot aprofitables: 35 kg de
menjar per habitant/any. I alhora augmenta el nombre
de persones que remenen els contenidors buscant alguna cosa per enganyar l’estómac.
La FAO (Food and Agriculture Organization) informa
que al planeta es produeix menjar per 12.000 milions
d`individus, i som 7.000 milions, i en canvi una de cada
7 persones passa gana. La cadena agroalimentària falla
i un 30% dels aliments s’acaba llençant.
És important animar a crear microxarxes per detectar
els punts on es produeix el malbaratament i canalitzarlo fins que arribi a la persona que ho necessita. Experts
en polítiques agrícoles han identificat fins a 5 forats
negres en la cadena alimentària:
-Primer al camp, on no es recullen productes perquè
no són rendibles. Segon al majorista, on es descarten
productes que no estan a l’altura, per mida o per alguna deficiència. Tercer al supermercat, que llença els
productes que es fan malbé. Quart als restaurants, on
es llença un 60% del menjar. Cinquè, als domicilis particulars.
- El 6% de les nostres escombraries són menjar que
es podria encara aprofitar. Només un 20% dels supermercats donen els productes sobrers. Però també augmenta la implicació social per intentar donar un tomb
a aquesta tendència. Entre aquestes iniciatives es troba
nollencemnimica.org
Consells per aproﬁtar i no malbaratar els excedents:
- Als comerços i supermercats. Cal planificar la compra a casa per evitar adquirir un excés d’aliments innecessaris, especialment de productes frescos. Cal evitar
comprar els envasos petits o monodosi, que generen
més residus. S`han de consumir productes de proximitat i de temporada.
- Als establiments de restauració. S’ha de demanar la
quantitat d’aliment que s’ajusta a la gana del moment.
Ens hem d’endur a casa els aliments sobrers per evitar
que es malbaratin.
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- A casa. Comprem en excés, el menjar se’ns fa malbé o caduca; hem de planificar els menús i les quantitats necessàries. Cal tenir més coneixements sobre la
conservació dels aliments per allargar-ne la vida útil.
Sovint cuinem massa menjar i s’ha de cuinar amb mesura. S’ha de guardar i reaprofitar el menjar sobrer.
- Una recepta: púding de pa sec. Tallem 200 g de pa
sec a bocins i el barregem amb 4 ous, 150 g de sucre i
mig litre de llet. Es cou tot al microones en un motlle,
8 o 10 minuts.
Des de la Fundació Banc dels Aliments, el 29 i el 30
de novembre s’ha organitzat el cinquè Gran Recapte
d’aliments i productes bàsics, que ha comptat amb la
col·laboració de 15.000 voluntaris i que ha aconseguit
l’objectiu de recollir 3 milions de quilos d’aliments.
L’entitat ha posat 1.300 punts de recollida a disposició
dels donants, a 240 poblacions.
A la Garrotxa, prop de 200 voluntaris hi han participat,
juntament amb el Consorci d’Acció Social, Càritas Garrotxa, Creu Roja i la col·laboració de tots els ajuntaments i diferents entitats de la comarca. També s’han
pogut fer donacions a distància, a través d’un portal en
línia. Com a novetat, aquest any s’ha organitzat la classificació dels aliments recaptats per tal que es quedin a
la mateixa comarca on han estat recollits.
Les Planes d’Hostoles també hi ha participat com a poble garrotxí i solidari que és. S’han preparat 3 punts de
recollida: l’Ajuntament, l`Escola Sant Cristòfol i el bar
de la Llar de jubilats.
Viure senzillament perquè altres, senzillament, puguin viure. És el lema de la Campanya Institucional
de Càritas, que ens convida a prendre consciència i a
comprometre’ns amb la realitat i el temps històric que
ens toca viure. Càritas impulsa tres objectius: informar,
denunciar i sensibilitzar.
També a prop nostre hi ha persones que es troben
en situació de precarietat econòmica i social.
Des d’aquesta editorial del nostre nyer volem donar
les gràcies a les persones i entitats que col·laboren desinteressadament per millorar aquesta situació.
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 Informació municipal
Les Planes disposa des de principis d’any d’una
Associació de Voluntaris de Protecció Civil
L’AVPC del nostre poble de
les Planes va sorgir a través
de quatre joves que tenim
ganes de treballar pel poble
desinteressadament en actes
multitudinaris o en situacions
d’emergència, com poden ser
nevades, accidents, incendis o
rescats de muntanya.
Tots quatre vam haver de realitzar un curs que imparteix la
Direcció General de Protecció
Civil de Catalunya, per tal de conèixer els diferents plans
d’emergència que hi ha a Catalunya, i les funcions que
hem de realitzar en les diverses situacions que es puguin
originar en el nostre municipi.
La nostra primera actuació va ser el dia del Mercat del
trasto que va tenir lloc el mes de maig, en què es van
aplegar unes 350 parades i centenars de visitants. Aquest
dia la nostra funció va ser regular el trànsit a primera hora
del matí, controlar els aparcaments i realitzar tasques de
seguretat ciutadana pels carrers. A part d’aquestes actuacions, vam haver de buscar una persona d’edat avançada
que s’havia desorientat, també un nen d’uns 7 anys que
havia perdut la seva mare i, finalment, vam haver de remolcar un vehicle que havia quedat encallat en els aparcaments de darrere l’escola.
A mitjan juny ens vam reunir per primer cop amb els
Mossos d’Esquadra de la Garrotxa, Bombers i responsables del SIGMA, ens del Consell Comarcal de la Garrotxa
que porta tot el tema de protecció civil de la comarca,
per tal de donar-nos a conèixer i coordinar-nos en cas
d’emergència.
Hem col·laborat amb la comissió de festes, en la baixada amb barca; intentant evitar robatoris a la carretera de
Cogolls, i amb el castell de focs de l’últim dia, i ara el setembre amb el correfoc i els dos castells de foc. El dia 28
també vam col·laborar amb la cursa nocturna que organitzava l’entitat Ticox’s, establint un punt de control a peu
de carretera baixant del castell d’Hostoles.
L’ultima actuació que hem fet ha estat també en el Mercat de l’euro, on hem realitzat tasques de seguretat ciutadana.En els propers mesos serem presents a la Cavalcada
de Reis, del 5 de gener, en la qual vetllarem perquè tot
transcorri amb normalitat, tancant la carretera tant bon
punt comenci la Cavalcada de Ses Majestats.
Evidentment, a mesura que passin els mesos, nosaltres
ens seguirem formant a l’Institut de Seguretat Publica de
Catalunya, a Mollet del Vallès, per tal de millorar la nostra
formació i així donar un millor servei a la població.

Ara que s’acosta l’hivern i
aprofitant aquestes línies del
Nyer, us volem donar alguns
consells de cara a les onades
de fred o de possibles nevades:

1. Tingueu preparat: un transistor i piles de recanvi, llanternes, aliments rics en calories,
combustible per a la calefacció
i una farmaciola amb els medicaments habituals.
2. Reviseu: els punts d’entrada d’aire (cal que els protegiu

amb una cinta que aïlli), l’estat de la teulada i el baixant
d’aigua, les branques dels arbres (si són massa llargues cal
que les podeu) i l’estat de la calefacció.

3. Escolteu la ràdio ( les emissores d’emergència al nostre

municipi són: Ràdio les Planes 107,7 FM o Ràdio Olot 98,1
FM).

4. Feu un ús correcte de la calefacció i desconnecteu els

aparells elèctrics que no siguin necessaris. Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers en llocs tancats.

5. A zones aïllades o no urbanes mantingueu un rajolí
constant d’aigua a les aixetes per evitar que es congelin
les canonades i apagueu els regs automàtics.

6. En cas de nevada, col·laboreu en la neteja de les voreres de davant de casa i dels camins d’accés a casa a les
zones rurals.

7. En cas que hi hagi neu acumulada als terrats, terrasses
o balcons, retireu-la sense abocar-la a la via pública.

8.

Garantiu que disposeu dels medicaments necessaris
en el cas de tractaments perllongats o malalties cròniques.

9. No traieu les escombraries al carrer quan no funcioni
el servei de recollida.

10.No telefoneu: cal deixar les línies lliures per als equipaments de socors.

11.En cas d’emergència, el número de telèfon al qual
podeu trucar és el 112.

Aquests són els principals consells que s’han de seguir en
aquests propers mesos d’hivern.
Des de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil us hem
de recordar també que, en cas de veure qualsevol cotxe o
persona sospitosa, i per evitar possibles robatoris o estafes, cal que truqueu els Mossos d’Esquadra de la Garrotxa, telèfon 972 54 17 00.
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Les Planes d’Hostoles es converteix en el plató de
rodatge d’un curtmetratge
La directora Carla Simón Pipó torna
al seu poble per rodar un film inspirat en la seva família.
Oberta una campanya de finançament per recaptar 3.000 euros.
Carla Simón Pipó retorna al seu poble, a les Planes
d’Hostoles, per a rodar un curtmetratge inspirat en la
seva família. El projecte, titulat “Joana”, ens parla d’una
dona d’uns quaranta anys que pateix acondroplàsia i
conviu amb la seva mare -paper protagonitzat per Carme Sansa-, que no ha acceptat mai la discapacitat de la
filla. La preparació d’un dinar per al fill i germà pròdig
que viu fora de casa forçarà les dues dones a interactuar
i comunicar-se més del normal.
La directora ha estudiat cinema a Barcelona, Califòrnia
i Londres i aquest curtmetratge serà el seu projecte de
graduació de la prestigiosa escola London Film School,
a la qual va accedir gràcies a una beca de La Caixa. El
curtmetratge és una coproducció entre l’escola i la productora barcelonina Inicia Films. Tot i això, per acabar de
tancar el finançament necessari pel rodatge s’ha obert
una campanya decrowdfunding a la web indiegogo.

La preparació d’aquest film suposa el retorn de la jove
directora al poble on va crèixer per així mostrar al món
d’on es nodreixen les seves històries. En paraules de
la Carla Simón: “Formo part d’una extensa família que
és un pou sense fons d’històries, relacions, sentiments
i complexitat. Observant i escoltant aquestes històries
és com vaig decidir que volia dedicar-me al cine, per a
mostrar la complexitat de la condició humana i de les
relacions familiars en concret”.
La campanya de crowdfunding s’ha posat per objectiu recaptar 3.000 euros que es destinaran a cobrir els
costos de transport, allotjament i dietes de l’equip a Les
Planes d’Hostoles.
A la presentació que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Les
Planes d’Hostoles, l’alcalde Eduard Llorà ha agraït a la directora del curtmetratge, Carla Simón, i a la directora de
producció, Mireia Graell, que “impulsin aquest projecte
que convertirà Les Planes d’Hostoles en un plató a partir
d’aquest proper mes de desembre”. Llorà ha ofert “la
col·laboració del municipi en aquest treball i la difusió
que iniciatives com aquestes ajuden a fer de Les Planes
i de tota la comarca”.
Font: Naciolagarrotxa. Diari Digital de la Garrotxa

Escola de cuidadors. Iniciem l’Escola de
Cuidadors de Malalts a les Planes d’Hostoles
Dates:

Hora: 15.00 h

21 novembre 2013
19 desembre 2013
23 de gener 2014

Lloc: Biblioteca
( Cooperativa)

20 de febrer 2014

Inscripcions:

6 de març 2014

972 59 08 38

27 abril 2014

972 26 72 12

17 abril 2014
22 maig 2014
19 juny 2014
17 juliol 2014
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 Brigada Jove
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament, durant l’estiu,
va tornar a organitzar la BRIGADA DE VOLUNTARIS JOVES de fins a 16 anys. Enguany s’hi van incorporar els
nois i noies de 12 i 13 anys.
Aquest servei oferia un espai de participació directe
d’aquests joves en la vida municipal i, a la vegada,
les accions i dinàmiques que varen executar els joves
van estar beneficioses per al municipi en general. Per

exemple: la construcció d’un pou, repintar els senyals
de trànsit dels carrers i arreglar l’enjardinament de la
sala polivalent, entre d’altres.
Un total de 47 joves van realitzar les tasques de voluntariat durant les tres primeres setmanes de juliol,
els matins, de 10 a 1 h. A canvi, el dia 14 de setembre,
l’Ajuntament els va oferir un viatge a Port Aventura.
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 Programes de Col·laboració Social
Des de l’Ajuntament es va optar per sol·licitar, al Departament de Treball, la inclusió en els programes de
col·laboració social per tal de realitzar treballs temporals amb persones treballadores perceptores de l’atur.
El passat mes d’octubre, la sol·licitud va ser acceptada i es va contractar dues persones del poble, a qui

l’ajuntament ha d’abonar la diferència entre la
prestació o subsidi d’atur.
Els treballs temporals que executaran aquestes dues persones seran els de: recuperació de zona d’equipaments
i la instal·lació de noves canonades d’aigua.

Subhasta de Joguines
El dia 4 de gener de 2014 es durà a terme a l’església parroquial de les Planes d’Hostoles una subhasta de joguines. Aquesta acció està organitzada per la Fundació Oncolliga de Girona i l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles.
La recaptació d’aquesta acció anirà destinada a la lluita

Les Planes es MOU
Dinamitzar el poble és un dels objectius que ens ha-

víem marcat a l’inici d’aquest mandat i que aquest any 2013
hem concretat amb algunes accions. Iniciatives comercials
com el Mercat del trasto, ha estat una de les grans activitats que hem dut a terme. La gran afluència de gent va
desbordar les previsions fetes per a un mercat d’aquestes
característiques. Durant tot el dia comerços, bars i restaurants van treballar al cent per cent. Això també es va repetir durant el dia del mercat Tot a 1 €. L’objectiu d’emplenar
els establiments del poble es va aconseguir.

contra el càncer .Fins al dia 20 de desembre, podeu portar les joguines que no s’utilitzen a l’Escola Sant Cristòfol
i fins al dia 3 de gener al mateix Ajuntament. Esperem la
vostra col·laboració i participació per ajudar en aquesta
causa.

turisme de tota la comarca i per portar a fires a través de
Turisme Garrotxa. Aquesta iniciativa ha estat cofinançada
per l’Ajuntament i els establiments del poble.



També vàrem obtenir bons resultats en la col·laboració
amb l’empresa Bicicarril.com, que es cuida de la gestió de
l’Oficina de Turisme del poble a canvi d’utilitzar l’espai de
la Carbonera per a la seva activitat. Cal dir que aquesta
manera de gestionar l’Oficina de Turisme ha tingut ressò i,
actualment, algunes oficines de turisme del nostre entorn
treballen de forma similar a la nostra.



Finalment, cal destacar altres iniciatives que atrauen
molta gent a les Planes d’Hostoles, des de les curses ciclistes, com les organitzades pel Club ciclista Vall d’Hostoles o
l’Open BMW, que com cada any ha escollit el nostre poble
per tancar el seu campionat; i també les curses de muntanya organitzades pel grup TICOX’S, que anualment organitzen una cursa nocturna a l’estiu i una cursa d’hivern per
Sant Silvestre, amb molt d’èxit de participants.

Fetes les valoracions en la darrera reunió de la taula de
turisme municipal, es va veure que la iniciativa va ser positiva i vam acordar repetir aquestes activitats durant el
2014. El Mercat del trasto es portarà a terme el diumenge
25 de maig de 2014.

Altres iniciatives sorgides de la Taula de turisme i pro-

moció van ser l’edició d’uns nous tríptics turístics que serveixin com a material per guiar els turistes que visiten el
nostre poble i com a material per distribuir a les oficines
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També els cursos organitzats per l’escola taller de bioconstrucció Orígens: aquest any 2013, a part dels cursos als
quals ens tenien acostumats, també han organitzat jornades tècniques del Departament d’Agricultura de la Generalitat, el màster de construcció amb terra amb col·laboració
amb la Fundació UdG i el Postgrau de salut i harmonia de
l’hàbitat..
Totes aquestes activitats s’han organitzat al nostre poble i cal donar les gràcies a totes aquestes iniciatives que
estan donant a conèixer les Planes d’Hostoles, i també
als veïns que estan col·laborant per aconseguir i ajudar a
moure el poble.

Millores
Aquest 2013 des de l’Ajuntament hem condicionat alguns espais del poble. Algunes d’aquestes millores són :
Al carrer Moragas i Barret hi hem canviat les llambordes
per tal de facilitar l’accés. Aquesta obra s’ha pogut dur a
terme amb el personal de la brigada municipal i amb el
reforç de persones de col·laboració social.
Un altre espai arranjat ha estat el camp de futbol situat
al costat de la nau metàl·lica. Arranjar aquest espai per
a la pràctica de l’esport és el primer pas per fer d’aquest
lloc una zona esportiva amb la futura recuperació de la
pista poliesportiva. Aquest 2013 hem sol·licitat una subvenció al Pla d’obres de la Generalitat per fer el trasllat
de la nau i recuperar la pista.
A partir del mes de gener, al cementiri municipal veurem
un canvi. Instal·larem columbaris per aquelles persones
que prefereixen ser iniciades.
També hem fet millores a la xarxa d’aigua. Hem millorat
la canonada que porta l’aigua de la font del Puig i durant els primers mesos del 2014 millorarem la captació
d’aigua de la font de la Vila. Aquestes obres ens permetran un estalvi energètic ja que l’aigua que hem de bombar des dels pous és menor.

Altres millores que properament observarem són obres
que no es duran a terme des de l’Ajuntament, però que
són millores que han estat llargament demanades a les
diferents administracions, les quals ens han comunicat
que les portaran a terme properament.
La primera serà d’instal·lació d’un semàfor a l’alçada de
la sala polivalent per al pas de vianants i ciclistes del bicicarril. Aquest semàfor va ser reclamat per primera vegada al juliol del 2011. Creiem que aquest semàfor ajudarà
a reduir la velocitat dels vehicles que passen pel poble i,
per tant, milloraran la seguretat de tots.
La segona ha estat millorar l’espai de l’antiga deixalleria.
Aquest espai que és a l’entrada del poble des de la via
verda, durant els últims anys s’ha anat deteriorant.. Des
de l’Agència Catalana de Residus han posat els recursos
per tal de recuperar-lo com a zona verda.
Aquestes són petites millores però molt necessàries per
tenir el poble ordenat i arreglat. No són temps de grans
despeses, però no podem oblidar que, a vegades, hi ha
bones millores que no suposen un gran cost i que hem
de treballar per dur-les a terme.
Durant el 2014 continuarem en aquesta línia.

Pressupost 2014
El dia 29 de novembre, el ple de l’Ajuntament va aprovar el pressupost de l’any 2014. Aquest és un pressupost
continuista respecte del de 2013.
La previsió de les despeses s’ha pensat en uns moments complicats. Preveiem unes despeses per valor d’
1.316.966,14 €.
Aproximadament, 1.150.000 € estan destinats a manteniment i a donar els serveis com ara aigua, enllumenat
públic, llar d’infants, deixalles, etc. Una altra part del
pressupost, uns 105.000 €, estan destinats a pagar els
crèdits amb els bancs. Aquests crèdits provenen d’obres
com la sala polivalent i la Llar d’infants, obra per a la
qual l’Ajuntament encara no ha rebut la subvenció.

Cal destacar la partida destinada a associacions i entitats
del poble, que s’ha mantingut.
Finalment, aquest any disposarem de gairebé 68.000 €
per a inversió. En aquest punt, creiem que cal avançar
en la línia de petites millores, tal com vàrem fer el 2013.
Durant el 2014 completarem la inversió en el cementiri
amb un nou servei de columbaris; també preveiem una
millora del clavegueram al barri de l’Església per tal de
connectar a la xarxa els habitatges que encara no tenen
aquest servei.Hi haurà millores a l’entorn de la sala polivalent com l’enllumenat i algunes pilones.
També preveiem millores en equipaments municipals i
finalment millores en la xarxa d’aigua. Totes ja han estat
iniciades el 2013 i s’han de continuar donant per millorar el servei.
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Valoració anual de turisme
i sortides GPS
El turisme actiu està en augment per ser un esport social i col·lectiu que s’adapta a totes les edats i a totes
les economies. Aquesta passada temporada s’han rebut un 80% de visites procedents de Barcelona i rodalies. El client de turisme actiu que ve a experimentar
la Via Verda sol fer una estada d’un dia o dos dies a la
nostra zona.
El retorn rebut dels visitants és de satisfacció per
l’entorn natural del que disposa la Garrotxa i sobretot
destaquen l’experiència de descobrir amb bicicleta els
paratges verges que ens envolten com la vivència que
comparteixen amb amics i família. Posen en valor les
visites als gorgs i el bon menjar acompanyat de la bona
atenció als restaurants amb menús casolans i familiars
de les Planes d’Hostoles.
Enguany Bicicarril.com ha ofertat cinc activitats al
GPS (Garrotxa Plans amb Sensacions) les quals han
sigut ben rebudes pels visitants de la comarca. S’han
portat a terme dues activitats guiades: “La Ruta Nocturna amb bicicleta sota la lluna plena” (dies: 20 de
juliol, 21 d’agost i 21 de setembre) amb sortida des
de les Preses agafant la Via Verda fins arribar a les
Planes d’Hostoles i la “Ruta de les gorgues amb bicicleta” (dies: 7 agost i 28 d’agost) que constava

en una visita guiada per les gorgues de les Planes
d’Hostoles amb acabada al migdia perquè el visitant
es quedés a dinar a la vila i acabés de passar el dia. Les
dues propostes han tingut molt bona acceptació i està
previst poder-les repetir l’any vinent.
ENJOY PYRINEES, SL Agència de Viatges de turisme receptiu especialitzada en viatges cicloturístics a la província de Girona. Bicicarril.com situada a l’antiga estació d’Amer i les Planes d’Hostoles disposa d’una àmplia
gamma de bicicletes de passeig, de BTT i de carretera
com també accessoris per gaudir d’un entorn privilegiat durant tot l’any. Ofereix la logística necessària per
a gaudir d’una bona experiència amb bicicleta, el disseny de rutes, guiatges i trasllat de bicicletes.
Més informació: www.bicicarril.com.
Telf de contacte: 646027372.

Meteorologia
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Biblioteca

Llar de jubilats

Maria de Jonquers

de les Planes d’Hostoles
Dates de Ball a la Sala Polivalent:
Gener: 1, 12, 19 i 26
Febrer: 2, 9, 16, 23 i dijous Llarder.
Març: 2, 9, 16, 23 i 30
Abril: 6, 13, 20, 27 i els dies 22 i
23 berenar de St. Jordi.
Maig: 4, 11 i 25.
Juny: 1, 8, 15, 29 i dies 22 i
23 en motiu de la revetlla de St. Joan.
Juliol: 6, 13 i 20.
Agost: 3, 10, 17, 24 i 31.
Setembre: 11, 14 i 21
Octubre: 5, 19 i 26
Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30.
Desembre: 8,14, 21, 28 i dies 5 i 6
en motiu de la festa de la Llar.

La biblioteca Maria de Jonquers, ha tornat a partir
d’aquest mes d’octubre a gaudir del Racó del conte.
Aquesta activitat es porta a terme des del mes d’octubre
fins el mes d’abril cada dimarts a un quart de set de la
tarda. El programa detallat el podeu trobar a la Web de
l’Ajuntament.
Us recordem els serveis que ofereix la biblioteca; Disposeu d’ordinadors amb conexió a internet, impresora, escànner i fotocopiadora.
Per poder oferir més informació de les activitats que es
porten a terme a la Biblioteca, recomanacions de llibres i
novetats literàries des d’aquesta tardor hem estrenat un
nou mitjà de comunicació. Tenim un compte a Twitter on
ens podeu seguir a @biblesplanes.
Recordeu que a la biblioteca hi trobareu, un ampli ventall de llibres en préstec. Algunes de les novetats que hi
podeu trobar són les següents:
Novel·la:
• R. GUIX. Una dona del terròs.
• M ENARD. Carrer Robadors.
• K HOSSEINI. I el ressó de les montanyes.
• R. NADAL. Quan en deiem xampany.
• P. COLL. Dos taüts negres i dos de blancs.
• J. NAVARRO. Dispara , yo ya estoy muerto.
• D. STEEL. Luces del sur.
Novetats infantils i juvenils:
• E. MARTIN. El misterio del lago Ness.
• P. VAN OLMEN. Odessa y el mundo secreto de los libros.
• C. SALA VILA. Tramuntana a la granja.
• C. SALA VILA. Set entrevistes de por.

Cursos:
Cada dimarts: d’1/4 de 6 a ¼ de 7 de la tarda,
Taller de memòria al Centre Cívic la Cooperativa.
Cada dijous: Quina de 5 a 7 de la tarda.
I curs d’anglès de les 8 a 2/4 de 10 del vespre.
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GELPH, grup excursionista
Especial Sant Salvador de Puigdalder
fer activitats a la part de sota i es pot dormir a un altell
que hi ha just al damunt. Així mateix, hi ha una terrassa
envejable, des de la qual es pot observar la vessant de
Cogolls, les Planes i Sant Feliu per la banda del solell.

Persones com en Joan de ca l’Hoste,veí i paleta; en Joan
Ric, fuster de Sant Feliu; en Josep Ma Figueras, electricista, i d’altres havien anat fent petites tasques per al
manteniment de Sant Salvador, fins que l’any passat van
començar a pensar que el que calia era una acció molt
més profunda que permetés arreglar bé Sant Salvador
com ja s’havia fet anys enrere.
A part de l’ermita, hi ha un refugi que consta d’una petita cuina amb una llar de foc i dues sales on es poden

A principis d’any vam demanar una reunió amb l’alcalde
a la qual va assistir Josep Arnau, Joan Ric, Josep Ma Figueras, Marta Carbonés, Josep Llach, Mònica Boix i Toni
Cahís. A la reunió es va presentar a l’alcalde la idea de
restaurar Sant Salvador i reactivar-lo com a refugi. Ens
oferíem com a voluntaris per fer el treball i demanàvem
si l’Ajuntament hi podia col·laborar econòmicament.
Des del consistori es va valorar positivament i ja es va
quedar de canviar la clau i no deixar-hi anar fins que un
professional, a qui l’Ajuntament adjudicaria l’obra, hagués arreglat una biga i el sostre.
Entre una cosa i l’altra, hem arribat a finals d’any però ja
podem dir que tot està en marxa. Pel 24 de novembre es
va organitzar la primera activitat extra per pujar el material que necessita el paleta per a aquesta primera fase.
Calia pujar 80 teules, dos sacs de pòrtland, desbrossadores, escombres, galledes, etc. S’havia parlat de pujar
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el material amb burros, però vam considerar que seria
més fàcil si ho fèiem nosaltres mateixos i que més
gent es podia sentir inclosa en el projecte.
La idea era anar amb cotxe fins al Portet i carregar el
material fins a dalt. Per sentir-nos més partícips de
l’acció, cada persona que portés una teula hi posaria
el seu nom. A dalt desbrossaríem l’entorn, faríem un
bon esmorzar amb carn a la brasa i decidiríem quina
seria l’acció següent.
Donem les gràcies de manera especial a la colla Caminaires joves i eixerits (que són un grup de pares que
solen venir juntament amb els seus fills a les caminades del GELPH) per la seva implicació en el projecte de
recuperació de Sant Salvador.

Coral Retorn Planenc
Aquesta tardor, la Coral Retorn Planenc tancarà una
etapa, una etapa que va començar el 1976 quan Mn.
Frederic Pujol, llavors rector de les Planes, va assumir
la direcció del cor. Ben aviat s’hi van incorporar les veus
femenines i, sota la seva direcció, la Coral ha viscut alguns dels moments més importants de la seva història
de més de 90 anys, entre d’altres, els concerts de Nadal.
El temps passa i, arribats a un nou curs, per motius personals i familiars, Mn. Frederic Pujol ens ha fet saber
que no podrà continuar com a director de la Coral, de
la mateixa manera com ho havia fet fins ara. Per això,
des d’aquí, tots els cantaires i socis de la Coral li volem
agrair el seu mestratge, dedicació i esforç i, és clar, tota
la paciència que ha tingut per fer de la nostra Coral el
que és avui. De veritat, que mai no li podrem agrair prou
tot el que ha fet per la nostra Coral.

Estem preparant el nou concert de Nadal i convidarem noves corals per tal que ens acompanyin. Serà
un concert amb cançons populars nadalenques que
són conegudes de tothom. També volem que la mainada del nostre poble hi participi.
Sabem que comptem, com sempre, amb el suport de
l’Ajuntament i esperem de vosaltres també el vostre suport, alguns afegint-vos amb les vostres veus i
d’altres fent-nos costat en els actes que organitzem.
Animeu-vos a venir al proper assaig. Sempre assagem
els divendres a les 9 del vespre, a la Cooperativa.
Comptem amb vosaltres.
La junta

Ens agrada cantar i volem seguir cantant. Per això, avui
que la Coral Retorn Planenc té 92 anys d’història, els
cantaires hem decidit que volem mantenir viva aquesta
flama i continuar escrivint més pàgines d’aquesta història de l’única manera que sabem: cantant.
Obrim un nou camí i el volem compartir amb tots vosaltres. Per això us diem, per què no veniu a cantar amb
nosaltres?
Sabem que som molts els qui ens agrada la música i cantar. A què espereu? Tant se val si heu cantat en alguna
coral o no. Cantar és simplement cantar. Ara és un bon
moment per fer el pas.
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Llar d’infants

el Melic
Com cada any en aquesta època, a la llar d’infants El
Melic, treballem la tardor i sobretot celebrem la castanyada. Aquest any es va celebrar a la tarda del divendres
31 d’octubre.
Tot va començar amb l’arribada de la castanyera, que va
venir molt ben guarnida a explicar-nos a tots els nens
un conte de la castanyada, tot cantant i ballant un munt
de cançons.
Mentrestant, pares i mares anaven torrant castanyes a
fora el pati i preparaven la berenada que s’havia organitzat entre totes les famílies.
A les 16h, tots els nens havien menjat unes magdalenes
amb xocolata amb la castanyera. Després tots guarnits
amb un braçalet fet de castanyes, directes al pati a buscar els pares, avis, tiets...!!!! Quina sorpresa! Gairebé hi
eren tots! Uns torrant castanyes i d’altres esperant-nos
amb els braços ben oberts! I mmm... quina gana, per
berenar hi havia coques, galetes, sucs... i quina olor de
castanyes torrades!.
Va ser una tarda molt animada, sobretot pels nens, ja
que se’ls hi notaven els nervis i també la il·lusió d’estar
tots plegats celebrant la castanyada.
Hem d’agrair a la castanyera la seva visita tant divertida
i també donar les gràcies a totes les famílies que van
ajudar i van participar de la castanyada.
Les educadores de la llar d’infants El Melic

P12

entitats entitats entitats entitats entitats

entitats
entitats
entitatsentitats
entitats
entitatsentitats
entitats
Casalet

d’estiu

L’estiu és moment de diversió on s’aprofiten els llargs
dies de sol per sortir de la rutina de l’hivern. Nosaltres
hem volgut ajudar als joves a passar un estiu diferent
en bona companyia. Ja que és la primera vegada que
ens hem endinsat a fer un casal d’estiu voldriem explicar-vos una mica tot el funcionament.

Qui som?
Som tres voluntàries que al mes de setembre del 2012
ens vam iniciar en el món del lleure, en vistes de què no
es podia fer res si no es tenien titulacions. Així doncs,
ens varem treure el títol de monitores de lleure i seguidament una part del grup varem seguir en aquest
món, fins aconseguir a ser directores de lleure.

Inicis
Per obtenir els títols de lleure sempre s’han de realitzar unes hores de pràctiques, i com que teniem moltes
ganes d’obtenir el títol, l’Escola Empordà on feiem els
cursos, ens van encaminar a montar un esplai al nostre
municipi amb el suport de l’ajuntament. Per tant, ens
vam tirar a la piscina i vam engegar el que ara es diu
“Esplai Guai”. L’inici va ser els dissabtes a les tardes,
fins arribar a realitzar el Casal de Nadal. Al començar
el nou any actual, vam parar l’Esplai degut a que teniem d’acabar la nostre formació. Finalment va arribar
l’estiu, on varem iniciar el Casal. Sempre amb el suport
de l’Ajuntament de Les Planes.

Casal d’estiu
Durant aquests mesos de juny, juliol, agost i setembre
per donar cobertura a totes els pares que havien de
treballar, vam engegar el projecte d’estiu a un preu
molt econòmic.

Comencem explicant-vos que vàrem fer un taller de
fruita. Posteriorment vam tenir l’ocasió de realitzar
una sortida a Sant Feliu programada per el Consell
Comarcal, on ens van endinsar en el món de la fruita,
i a més vam veure un teatre relacionat amb aquest
món. Ens va agradar molt!
Cada dimecres ens tocava el dia de l’aigua! Els nens de
3 i 4 anys es quedaven a l’escola a fer jocs d’aigua i els
nens i nenes de partir de 5 anys ja anaven a la piscina
tot caminant! Els divendres era el dia de la sortida setmanal tots junts.
Vam organitzar l’acampada a l’antiga llar d’infants. Després de sopar varem montar un joc de nit que els nens
i nenes els va agradar molt! Ho vam passar super bé!
Preparant el festival de Sant Jaume, vam fer molts de
balls i molts de jocs!

Incorporació dels més petits!
Ens varem traslladar a la llar d’infants per poder donar
tots els serveis als més petits, inclosos nadons!
Vam donar tots els mesos el servei de menjador,
l’última setmana vàrem anar tots a dinar a Can Remena. Esperem que tots els que hagiu participat ho hagiu
passat d’alló més bé!

Un total de 48 joves han participat aquest estiu al nostre casal amb un equip de dirigents format per una directora, quatre monitores i quatre pre-monitores.

Fins la pròxima!

Esplai guai!

Activitats
Per començar, dir-vos que no podem explicar totes les
activitats que hem portat a terme, ja que tenim un espai limitat.
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L’escola celebra l’any de

”va de lletres”
L’any de… és un projecte interdisciplinari que es porta a
terme en aquesta escola des del curs 2000-2001. Aquest
projecte implica tot el centre, totes les àrees i nivells, i
cada curs escolar està dedicat sobre un tema diferent.
El tema escollit es treballa transversalment i esdevé el
centre d’interès de les activitats del centre: decoració
de finestres, festa del 2n trimestre, sortides, “pensem
tots junts”, festivals, activitats d’aula, cantates… A més a
més, és un element molt motivador ja que desperta en
l’alumnat les ganes de saber-ne més, d’investigar, de ferse preguntes…

Educació Infantil P3

L’objectiu de l’any de… és sobretot ampliar la cultura general i els coneixements sobre aspectes de la vida, de la
història, tradicions…, i a la vegada permet despertar la
curiositat i obrir els ulls al món que l’envolta.

Curs 2000-2001
Curs 2001-2002
Curs 2002-2003
Curs 2003-2004
Curs 2004-2005
Curs 2005-2006
Curs 2006-2007
Curs 2007-2008
Curs 2008-2009
Curs 2009-2010
Curs 2010-2011
Curs 2011-2012
Curs 2012-2013

Any del conte
Any de les intercultures
Any de la cultura catalana
Any de la natura
Any dels oficis
Any de l’art
Any de l’aigua
Any de viure i conviure
Any de viatgem pel món
Any de l’univers i la vida
Any dels invents
Any de l’esport i la salut
Any de la música

Educació Infantil P4

El treball interdisciplinari d’aquest curs portarà per títol
“Va de lletres”, ens endinsarem en el món de la literatura
(poesia, prosa, teatre, còmic, ...), de saber-se expressar,
del coneixement de la llengua, el món dels contes,... Algunes de les activitats que es tenen previstes són: visita
dels autors Jordi Folck i Narcís Munsó, tallers de haikús,
Tintinventari, festivals, projectes, decoracions, visites a la
biblioteca municipal...
I com és tradició també aquests darrers anys, dedicarem
un dia ( el 5 de desembre) a treballar un personatge de la
cultura catalana. Enguany estarà dedicat a la Joana Raspall, poeta catalana que aquest any 2013 ha celebrat el
seu centenari.

Educació Infantil P5
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Cicle Inicial 1r

Cicle Inicial 2n

Cicle Mitjà 3r

Cicle Mitjà 4rt

Cicle Superior 6é

Cicle Superior 5é
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A.F.A. Escola

A.C.N.

I després de la Via, què?

Escola de Pares i Mares,
nou servei gratuït
a les Planes
Des del passat mes d’octubre ha començat a funcionar a
les Planes el Servei Local d’Orientació Familiar de la Diputació de Girona. És un servei universal (adreçat a totes
les famílies) i d’intervenció preventiva, amb els objectius
d’ajudar a millorar la qualitat de vida de la població, i esdevenir un suport a les polítiques municipals de benestar.
Es tracta d’un servei gratuït tant per als ajuntaments com
per a les famílies participants, per tal d’oferir un recurs
que faciliti la dinàmica quotidiana de relació i incideixi positivament en l’àmbit de la prevenció de conflictes. Aquest
servei es materialitza en tres vessants:

Escola de mares i pares:

•
Punt de trobada i grup de treball on poder parlar, escoltar, compartir,
aprendre i resoldre dubtes, inquietuds i èxits en relació
amb l’educació dels infants i dels adolescents.

Portal web:

•
Assessorament virtual i suport individual/familiar per a mares i pares: www.slofdiputaciogirona.cat
Un espai d’assessorament virtual i de suport on poder fer
consultes, compartir dubtes i experiències per a l’educació
mitjançant la bústia i el fòrum.

Servei d’Atenció Individualitzada:

•
Hi trobareu orientació i pautes educatives, atenció i resolució de dubtes, així com anàlisi i resolució de conflictes. Les
sessions són individualitzades i cal concertar cita prèviament.

Aquests dos últims serveis, són per a totes les famílies del
nostre municipi, no només per a les que assisteixen al grup
de treball, sinó també per a totes aquelles que tinguin dubtes o conflictes i els calgui una opinió experta.
Igualment es pot assistir puntualment a les sessions del
grup que es reuneix cada quinze dies a l’escola. El grup que
s’ha format en el nostre municipi actualment ha reunit, 13
persones, amb 21 fills i filles entre tots, dels quals, hi ha
11 nenes i 10 nens, amb edats entre els 2 i els 12 anys. La
dinamitzadora del grup és Anna Iglesias (tel. 671 765 109
i c/e: annaiglesiasc@suara.coop) , tècnica del Servei Local
d’Orientació Familiar.
Horari: Divendres de 20.30 a 22.00 h a l’Escola Sant Cristòfol
Calendari: 2014: 10/01, 24/01, 7/02, 21/02, 7/03,
21/03, 4/04, 2/05, 16/05, 30/05, 6/06.

AFA Escola Sant Cristòfol

Hem viscut l’èxit sense precedents de la Via Catalana, amb
una considerable participació de ciutadans i ciutadanes de
les Planes. Comptant els que hi van participar a la plaça del
nostre municipi, més de 300 persones hi van ser presents.
També el nostre poble ha donat mostres clares de voler decidir el nostre futur col.lectiu. La Via Catalana continua viva.
L’ANC està treballant en diversos projectes.
Els més significatius: -Un sol poble, que té com a objectiu
ampliar la majoria social favorable a la independència.
-El país que volem, que impulsa la celebració d’un congrés popular per debatre i argumentar sobre les bases del Nou Estat.
-Signa un vot per la independència, campanya de recollida
de signatures en forma de vot a partir del dret fonamental
de petició. En aquest sentit l’11 i 12 de gener tindrà lloc una
recollida de vots a tots els municipis catalans.
-Catalunya al món, per fer més visible a nivell internacional
la voluntat i la lluita de Catalunya pes esdevenir un estat.
Una de les accions més visibles ha estat l’enviament d’un
llibre sobre la causa catalana a 10.000 personalitats de tot
el món amb la col.laboració de la revista Sàpiens.
I centrant-nos en la realitat del nostre entorn, què cal fer?
Informa’t: La informació i el coneixement enriqueixen el debat i consoliden els arguments. Presentem llocs d’interès:
elclauer.cat, ccncat.cat, wilson.cat
Participa: Mentre els polítics han de seguir fent la seva feina, els ciutadans hem de fer la nostra. Quina? Ser ciutadans actius en la defensa de tot allò que ens pertany en
interès propi i en interès de tota la societat, en la defensa
de tots aquells valors que sempre hem fet nostres : la vida,
la propietat, el treball, els drets, la llibertat, el futur dels
nostres fills, etc.
Parla. Difon: Al carrer i a la feina, amb autòctons i amb immigrants, a casa i amb els amics. En molts cors encara hi
ha algunes pors i en moltes ments manquen d’informació
i arguments. Són necessàries encara moltes accions i campanyes orientades a consolidar totes aquelles persones que
votarien SI i acostar a tots aquells indecisos que encara no
perceben els riscs i els certs perills de seguir l’estat espanyol.
Vota SI. En la recollida de vots signats i en el moment clau
de decidir la nostra llibertat. Ara no podem deixar escapar
ni un sol vot favorable. I encara hi ha molta feina per fer.
Ens hi ajudes?
Comunica’t amb l’ANC de les Planes a:
lesplanesdhperlaindependencia@gmail.com
@ANC_LesPlanesDH
Facebook.com/lesplanesdhostolesperlaindependencia
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C.F. Les Planes:
de menys a més

L’any natural del CF Les Planes el podríem qualificar de
notable tenint en compte les adversitats que s’ha anat
trobant l’equip. El curs anterior, el conjunt d’Albert Barnadas va fer un final de temporada sensacional, acabant
en la setena posició amb 51 punts (a només 4 punts del
tercer, el Sant Jaume) després d’un inici de lliga amb dubtes i mals resultats. En la segona volta, l’engranatge es va
afinar i liderats per un Jordi Soler excels (31 gols, segon
màxim golejador del grup), van acabar la competició amb
molt bon regust de boca (4-8 al camp del Vilobí).
L’actual campanya, la tercera consecutiva a Tercera Catalana Grup 17, es presentava amb força cares noves
i amb el repte de millorar les prestacions anteriors.
La baixa sensible del capità Edu Hidalgo (va penjar les
botes) i les absències de Carlitos, Rusell o Will obligaven a fer algunes incorporacions. Va arribar Musa de
l’Hostoles, també Héctor i Guillem Guix de Quarta Catalana i tres jugadors sud-americans de Girona.
Tot i una bona arrencada amb victòries en el derbi contra l’Hostoles, Boscdetosca i Sant Roc, els planencs van
notar en excés la marxa dels germans Alves i les lesions
d’homes importants (Guerra, Mudarra...), així com la sanció de quatre partits a Musa per agressió. L’equip va patir
un sotrac amb quatre derrotes consecutives patides en
què es va evidenciar una gran fragilitat defensiva.

Amb tot, els jugadors locals van treure l’orgull contra el Porqueres (2-0) i van tallar la mala ratxa.
Fins i tot ha debutat Nil Sala, un jove talent de 16 anys
el qual li augurem un futur esplendorós. En el moment
de tancar aquesta edició, els de Barnadas es troben en
una còmode desena posició amb 14 punts, a l’espera de
visitar el camp del Tortellà el proper dissabte.

Aposta per la mainada
El curs passat també es va posar en marxa un equip
d’escoleta (nens de 4 i 5 anys) entrenat per Jordi Arimany
i Oriol Boix. La iniciativa va agradar i els nanos es van engrescar per seguir disputant partits i gaudint de l’esport.
És per això que enguany s’han inscrit a la lliga de la Federació Catalana en la categoria de prebenjamins i ja han
guanyat el seu primer partit (5-3 contra el Vila-roja).
L’horari dels partits és dissabte a les 12 del migdia, cada
quinze dies a casa. A més d’aquests nens de 6 i 7 anys, s’ha
mantingut un equip d’escoleta que preparen Martí Figueras i Gabri Alves. Tot plegat, una bona manera perquè els
més menuts es posin en forma i aprenguin els secrets del
futbol. I qui sap si, d’aquí un temps, podem treure alguna
perla de la pedrera planenca que ajudi el primer equip.
Aquests són els pilars per construir un futbol base amb
cara i ulls d’un club que vol cuidar a la mainada.
Escrit per Oriol Boix. Desembre de 2013.
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En aquest sentit, per al present curs, hem classificat la
nostra activitat en les línies d’actuació següents:

Formació continuada

Memòries d’un
primer any de l’escola
El passat 21 de setembre, coincidint amb la Fira del
bastó i la fusta, emmarcada dins les celebracions de la
Santa Espina d’enguany, vàrem celebrar el primer any
de funcionament de l’Escola Orígens.
Durant aquesta jornada, vàrem realitzar un taller participatiu d’una construcció amb canya americana (Arundo
Donax) de procedència local, a la plaça Nova, on els alumnes que han anat passant pels diferents cursos i diversos
participants voluntaris ens varen donar un cop de mà.
Aquesta trobada també va servir per retrobar-nos
entre els alumnes i els ponents d’aquest darrer any,
compartir impressions i poder fer l’entrega de diplomes dels darrers cursos. Tot plegat, amenitzat amb un
exquisit pica-pica per als participants, va fer que la jornada esdevingués molt enriquidora.
Durant aquest primer període hem pogut engegar projectes socials i formatius interessants, tant en el mateix
municipi com en altres indrets de la geografia catalana, participant en jornades tècniques de la Generalitat,
col·laborant en l’organització de les Brigades Joves de
l’estiu i realitzant diverses ponències i escrits en diferents mitjans de comunicació.
Per altra banda, hem anat condicionant espais del poble i del mateix edifici de l’escola mitjançant els tallers,
hem fet “descobrir” les Planes a força gent provinents
d’altres indrets del món i indirectament s’ha pogut
promoure els establiments del nostre municipi, amb la
vinguda i estada dels alumnes als cursos.
Aquest primer any, també ens ha servit per aprendre
i valorar el servei que aportem cap a una major consciència en la construcció actual. Creiem fermament en
aquest projecte i el que pretenem és millorar el nostre
servei i l’atenció a les necessitats que es presenten.
Volem recordar que l’escola taller de bioconstrucció ORÍGENS és un centre de formació i d’acció social on es vol
donar a conèixer les diferents tècniques constructives i
materials idonis per a una construcció respectuosa amb
el seu entorn i els éssers vius que s’hi relacionen.

-2a edició Postgrau de salut i harmonia de l’hàbitat
-Curs d’oficial de paleta en bioconstrucció

Tallers especialitzats

-Tallers de ceràmica per a nens i nenes
-La tècnica constructiva de la pedra seca
-La fusta. Encaixos estructurals de fusta i silvicultura
-Introducció a la geobiologia
-Estufes de massa tèrmica
-Tècniques constructives amb terra
-Entramats vegetals
-Volta catalana
-Colorteràpia i tints naturals
-Aplicació de calç aèria en pasta
-Sistemes naturals de depuració d’aigües
-Curs d’estiu en bioconstrucció

Altres activitats d’àmbit
formatiu

-Jornades tècniques gratuïtes en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
-Formació a mida en col·laboració amb entitats, fundacions, escoles, universitats, associacions i grups de
professionals.

Projectes socials

-Condicionament, manteniment i millora dels espais de
l’escola.
-Brigada Jove de les Planes d’Hostoles
-Rehabilitació mas del Jonquer amb la col·laboració
d’estudiants d’Arquitectura Tècnica de la UdG
-Voluntariats
Per a més informació de les activitats de l’escola, podeu
consultar la següent pàgina web: www.escolaorigens.com
Amb aquest escrit volem agrair la bona voluntat i el suport dels diversos alumnes, professors, familiars, veïns,
col·lectius que vetllen pel medi ambient i la construcció sostenible com la xarxa Ecoarquitectura, l’agrupació
AUS d’arquitectura i sostenibilitat, Mas Franch, l’Hort
de la Viola, la Feixa pedra seca, la Fundació UdG, la
Universitat Politècnica de Catalunya, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, la Ràdio les Planes, l’Ajuntament de les Planes
d’Hostoles a través del seu equip de govern i moltes
altres entitats, centres formatius, científics i professionals que han comprès el projecte i ens han aportat la
seva experiència i el seu suport incondicional.
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Ràdio les Planes
Ràdio les Planes us informa que:
Des del passat 4 d’octubre, podeu escoltar el nou
programa The Big Twin Zone dedicat a les curiositats de
les motos més antigues i customitzades, tot amb bon humor i bona música. El programa el presenten en Devon i
en Barbass, cada dissabte a les 6 de la tarda, i el podeu
tornar a escoltar també els divendres a les 9 del vespre i
sempre que vulgueu a: www.radiolesplanes.com/thebigtwinzone
Torna el programa L’escola a la ràdio. Cada primer dissabte de mes escoltarem les veus dels alumnes de
l’Escola Sant Cristòfol del nostre poble. Per aquest programa hi passaran tots els cursos i alumnes. S’emetrà desprès
del programa Emprenedors. Aquest és un espai amb el suport i la col·laboració del CEIP Sant Cristòfol i de l’AMPA de
les Planes. Presenta Joan Soler.
Nou programa a l’entorn de la parròquia de les
Planes La veu de la parròquia, cada diumenge després
d’Església viva. El presenta el nou rector Mn. Jesús Calm
Masó. Ordenat el 1973, nomenat rector d’Amer, Cogolls,
les Encies, les Planes d’Hostoles, Sant Climent d’Amer,
Sant Feliu de Pallerols, Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel
de Pineda, el 2013. Nomenat capellà del santuari de la
Mare de Déu de la Salut també el 2013.
Planeta planer és una altra novetat en la graella
de programació de l’emissora. Presentat i dirigit per Laia
Juez, cada setmana entrevistarà a l’estudi de ràdio les Planes un personatge del poble. Una entrevista ben planera i
sincera. El podreu escoltar els diumenges a les 12 del migdia i la repetició els dilluns a les 8 del vespre.
Retransmissions dels partits de futbol del C F les
Planes al municipal planenc, els plens municipals ordinaris, els programes de la graella de l’emissora que pots consultar a: www.radiolesplanes.com/programacio
Fes-te del Club d’Amics de Ràdio les Planes, per
tan sols 6 € l’any. Podràs participar en el sorteig del club
d’amics per Nadal amb molts i variats premis i ens ajudaràs
a seguir construint l’emissora. Apunta’t al 972448365,
deixa el teu nom i telèfon i et trucarem, i ja seràs un més
de la gran família de la ràdio.
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Comissió
de festes Nyerra

tes!!!
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Benvolguts planencs i planenques, en primer lloc
us voldríem agrair la vostra participació a les festes
d’enguany. També volem donar les gràcies a totes aquelles persones que ens ajuden a fer-les possible.
Ara que sembla que el fred comença a arribar, i hem
deixat la calor d’aquests mesos d’estiu enrere, la Comissió espera amb candeletes que arribi el Nadal. Aquest
serà un Nadal diferent, un Nadal per a totes les edats,
amb tallers per a grans i petits, activitats solidàries,
l’arribada del carter Reial, la Cavalcada de ses Majestats els Reis d’Orient...

Us hi esperem!
• Carter Reial:
29 de desembre
a 2/4 d’11 del matí
a la Plaça Nova.

• Cavalcada Reis:
5 de gener a 2/4 de 7 de la tarda.
Sortida des del Pavelló.
Més informació programes a part.

La nostra gent:
Carme Sau
La nostra veïna
celebrà els cent anys.
Carme Sau, veïna de les Planes d’Hostoles coneguda
com la Carme de Can Biel, el passat mes de febrer va
celebrar el centenari del seu naixement. L’alcalde de les
Planes, Eduard Llorà, i la primera tinent d’alcalde, Maria
Àngels Serra, li van portar un ram de flors i una placa per
tal de celebrar que és, actualment, la dona més gran del
municipi i la segona que arriba als 100 anys, la primera
va ser la Tureta. L’àvia centenària, davant de la visita sorpresa que li va fer el consistori, va dir que “avui és un dia
fatal d’alegries”.
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Nascuda a les Planes el 1913, ha estat fins fa pocs anys
molt vinculada amb el consell parroquial, adornant
l’Església quan hi havia celebracions o fins i tot va ser
una de les primeres solistes de la Coral Retron Planenc
en els seus inicis.
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La nostra gent: Mòssen Jesús Calm
Mossèn Jesús calm va néixer l’any 1944 al Mallol, a cal
Flequer. El seu pare feia pa tres dies a la setmana i quan
ell tenia uns 10 anys ja anava a repartir-lo per les cases de la Pinya, de Sant Miquel del Corb i del veïnat de
Can Trona. Hi anava tot sol amb una tartana tirada pel
cavall Nyinyo, el qual tenia més seny que ell. A dins la
tartana s’hi estava tan bé
i tan calentó que moltes
vegades hi quedava ben
adormit, però el cavall,
per sort, li feia bé la feina: anava seguint la ruta
i es parava a totes les cases on havia de parar.
Pel que fa als estudis, en
Jesús va anar a l’escola
del poble, al veïnat de
Cirera. La seva senyoreta va ser la Concepción
García, de Madrid. En
aquells primers anys de
la dictadura franquista,
l’escola estava totalment
controlada pel règim i la
llengua vehicular era el castellà.
Com que li agradava estudiar, va obtenir una beca per anar
a estudiar el batxiller a Olot, als Escolapis. Hi anava amb bicicleta des del Mallol. Diu que lligada a la bici se’n duia una
carmanyola amb fesols i cansalada i, a l’hivern, feia tant de
fred que moltes vegades se li congelava pel camí.
Com molts joves d’aquella època, quan va acabar el batxiller, va entrar a estudiar al seminari. El seminari era
un lloc molt atractiu. Els que hi estudiaven n’explicaven
meravelles: tenien pilotes, feien excursions, tenien el
menjar assegurat, tenien bons professors, rebien bons
estudis, etc. Ell s’hi va apuntar “per provar-ho”.
Va acabar els estudis del seminari als 23 anys, l’any 1968,
després va fer dos anys de tutor al Seminari Menor i va
anar a estudiar dos anys més a Madrid per treure’s una
llicenciatura de Pastoral.
Després de fer un any de diaca a Palamós, finalment fou
ordenat sacerdot el 23 d’abril de 1973, i es va estar a
Palamós uns 5 anys més.
L’estiu de l’any 1977 va anar a la República Dominicana
de turista a visitar tres companys que feien de capellans
allà i el següent any ja se n’hi va anar a treballar. Anys
abans ja havia d’anar a Xile, però no va poder ser perquè

justament en aquell moment hi va haver el cop d’estat
de Pinochet. El 1978 finalment va anar a la que seria la
seva primera destinació a les missions de la República
Dominicana. El van enviar a Santo Domingo, a un suburbi d’uns 12 quilòmetres de barraques mig penjades
sobre el riu Osama on ni la policia no entrava per por.
Però ell es va sentir molt ben acollit perquè fins i
tot els drogats el
protegien, perquè
s’adonaven que els
capellans eren els
únics que hi entraven i feien el que
podien per ajudar
la gent d’allà. En
aquesta destinació
s’hi va estar 5 anys.
Després va anar
a treballar a Villa
Mella, una zona
agrícola afrocaribenya, al nord de la capital, deixada de la mà de Déu,
on els “campesinos” li van preguntar si havia fet alguna cosa dolenta, ja que els estranyava que algú volgués
anar allà per voluntat pròpia.
En aquesta zona hi va estar 15 anys més. Amb companys
seus va treballar per ajudar a recuperar terres a pagesos
que no sabien llegir ni escriure i que no tenien documents per provar que les terres eren seves; va muntar
escoles i guarderies per atendre la mainada de les dones que treballaven a les zones franques; va ajudar en
temes de salut per prevenció; va organitzar “el club de
los envejecientes”, etc.
A la República Dominicana s’hi va estar 20 anys, dels
33 als 53. Durant aquests anys també va participar en
activitats de formació permanent en diferents països: 3
mesos a Guatemala, 1 mes a Nicaragua, 3 mesos a Brasil
i 8 a Xile.
Va tornar l’any 1998 per poder estar més a prop de la
seva mare, que estava malalta. Va estar 5 anys a Figueres, 4 anys a Sant Feliu de Guíxols i 6 anys a Lloret. Així
que després de passar-se tants d’anys a marina, ara ha
volgut tornar al bressol de sa infantesa. I li ho agraïm.

Benvingut.
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La fotografia antiga

(D’esquerra a dreta, de dalt a baix) Rosari del Vilar, Montserrat del Molí, Floreta del Fontanil, Nieves del Vilar, Elvira
de la Pineda, Maria de can Nay, Paquita de la Rectoria, Francisco de la Catedral, Pepet de la Reveja (mosso), Cisco
de ca l’Hoste, Josep del Fontanil, Rosendo de la Rectoria, Lluís de la Clota, Lluís del Vilar, Maria del Sitjar, Núria de
Fontplana, Maria del Rigall, Ma Lluïsa de la Pruenca, Rosa de la Catedral, Pilar del Vilar, Francisco del Sitjar, Àngel de la
Reveja, Rafel del Rigall, Josep Ma de la Rectoria, Vicenç de can Farriol, Àngel de can Nay, Francisco de l’Estanyol d’Avall
Neus de Fontplana, Lluïsa de can Farriol, Rosita del Sitjar, Conchita de can Nay, Ton de la Catedral, Esteve de la Pruenca, el bouer de la Reveja, Pere de la Pineda, Joan de can Mastric, Lluís de la Pineda, Esteve del Molí, Rafel de Can Canvi,
Joan del Rigall Mestre: Martí Plaja, de Corçà.

P22

Cuidem-nos: Les quatre cares de la salut
Per Montserrat Mas Moiset i Jordi Fàbregas. Mas La Carrera
Veure la salut i la malaltia com una qüestió essencialment de sort ha sigut força habitual, però en gran mesura podem participar per afavorir aquesta “sort”.

Es consideren naturals perquè treballen amb elements
de la natura i a favor d’aquesta; complementaries doncs
poden ajudar al tractament convencional i alternatives
perquè a vegades el poden substituir. Serà molt interessant quan algun dia es faci el que ja s’està intentant
en alguns països: la medicina Integrativa que coordina
totes les tècniques oferint al malalt la combinació més
propicia a la situació concreta.

Cap a la meitat del segle passat el cos mèdic se n’enrigué
de la Dra. Kousmine qui desenvolupà una dieta pel càncer. Li deien que només una dona podia barrejar la cuina
amb la medicina. Ara ja es reconegut que uns hàbits
de vida saludables ens son profitosos, però, al
mateix temps, el gran ressò que està tenint
el factor genètic ens torna a prendre el
protagonisme.

Una qüestió molt important és que tots
aquestes teràpies, si es practiquen correctament, no busquen prioritariament
suprimir el símptoma, sinó recuperar
l’equilibri saludable i que el símptoma
desaparegui com a conseqüència.

De fet sempre se’ns parla de la genètica des d’una perspectiva determinista quan encara queda molt per
descobrir, fa quatre dies teníem
l’arrogància de considerar un 97%
de l’ADN com “escombraria” i hi
ha una ciència que s’anomena Epigenètica que ens diu que el medi
ambient domina als gens. Us donarem un motiu de reflexió: El cuc i la
papallona en que es converteix tenen
el mateix ADN.

És per aquesta manera de procedir
que a vegades les teràpies naturals
son una mica més lentes, perquè
curen. La medicina Xinesa distingeix
quan s’ha de tractar primer el símptoma si es molt molest o greu i sempre tracta la causa.
La Naturopatía considera que el cos sap
el que fa; es poden moderar els símptomes però s’ha d’ajudar al cos a fer el que
intenta. Si una erupció es un intent d’eliminar
tòxics s’ha d’ajudar al cos a que utilitzi altres vies
que ara potser son bloquejades i l’erupció disminuirà.
Si aquesta es fruit d’una situació psicoemocional una
tècnica com la Desprogramació Biològica sabrà llegir
el xoc biològic que hi ha al darrera i trobar la manera
de desactivar-lo.

Nosaltres pensem que es pot afavorir la
salut des de, al menys, quatre nivells: -Físic/
Estructural. -Bioquímic/Metabòlic. -Bioenergètic.
-Psicoemocional. En cada un d’aquests aspectes podem
allunyar-nos del benestar fins arribar a un punt de tolerància a partir del qual comencem a tenir símptomes.
Aquests quatre aspectes expliquen perquè no sempre
convé la mateixa tècnica per guarir.
Si has arribat al topall de tòxics, ja pots anar fent relaxació, estaràs més tranquil però seguiràs malalt. Si tens
un nivell d’estrès molt alt menjar sa no et farà dormir
millor, però també està clar que no ajuda menjar malament. El més interessant es afavorir els quatre camps
de la salut, tenint clar quin es el prioritari en cada cas.

Les essències florals (flors de Bach) ajuden a estabilitzar
l’estat emocional. Els massatges no només són molt interessants per l’estat físic, sinó que també poden millorar l’estat psicoemocional i energètic.
Hi ha moltes tècniques interessants com l’Homeopatia,
Qi Gong, Ioga, Osteopatia etc. Es convenient que un terapeuta domini diferents disciplines i que sàpiga derivar-nos a un altre si ens és més convenient.

Ara disposem de moltes disciplines que tant són alternatives com complementaries i, en general, naturals.

✮
Itineraris saludables: Els Parcs Urbans de Salut són espais per realitzar exercici físic moderat, en cap cas
estan pensats per fer esport. Van destinats a la població adulta i a la gent gran. No estan recomanats a infants i gent
jove(menors de 16 anys). Les Xarxes d’Itineraris Saludables estan pensats per realitzar activitat física moderada i
estan destinats a tota la població. Dates de Dinamització al Parc Urbà de Salut i la Xarxa d’Itineraris Saludables:
31 de gener i 1 de febrer
4 i 5 d’abril

30 i 31 de maig
25 i 26 de juliol,
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26 i 27 de setembre,
28 i 29 de novembre

Testimonis del passat
Ramon Noguer Fàbrega
Ramon Noguer Fàbrega nasqué el 1920 a
Les Planes , on visqué
sempre fins que ens
deixà el 2004.
Molts el coneixien per la
seva vessant poètica que
va conrear des de molt jovenet i al llarg de tota la seva
vida. Els moments més
entranyables de la vida familiar estan immortalitzats en els seus quaderns de poemes. També ens
ha deixat un gran llegat en prosa on relata vivències pròpies, fets ocorreguts al poble i esdeveniments rellevants a
nivell mundial.
El 5 de maig de 1938 cridat pel Govern de la zona republicana marxà de casa seva per anar al front, ingressant com
a fuseller. Fou un dels soldats de la lleva del biberó que era
previst que cobrissin tasques auxiliars però al 25 de juliol
ja participaven en ofensives militars.
Participà en els atacs de La Sentiu, el Front de l’Ebre (entre
Villalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca), el Front de Tortosa i últimament al Front de les proximitats de Balaguer.
En aquest poema ADÉU-SIAU s’acomiada amb gran tristesa dels seus familiars i del seu poble.

ADÉU-SIAU
Adéu-siau bell poble de Les Planes,
adéu-siau pares meus i germans,
adéu-siau abundoses fontanes,
adéu-siau serralades i plans.
Avui me’n vaig d’aquesta bella terra
per a partir junt amb altre jovent,
cap a l’ infaust suplici de la guerra,
segons la llei, inexcusablement.
Un feix ingent de records venturosos
porto gravats en el fons del meu pit,
els quals seran en els moments penosos
el grat conhort del meu cor afligit.
Éssers volguts d’aquesta meva terra,
a tots plegats us dic:-Adéu-siau;
avui us deixo per anar a la guerra,
bo i desitjant poder tornar amb pau.
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En la Batalla de La Sentiu fou quan per primer cop veié les
atrocitats d’un combat .
“La Sentiu fatídic! Pels teus camps rocosos,
oh quants ﬁlls de mare s’hi varen colgar!,
durant aquells dies tràgics i penosos
que dins el teu àmbit vàrem actuar.
Les teves masies, els teus
camps i serres
potser que de veres mai més els veurem
però malgrat des de llunyes terres ,
tots els que hi lluitarem mai oblidarem
aquells germans nostres que greus sucumbiren
en aquella lluita ferotge i cruel,
aquells germans nostres que amb llur sang tenyiren
els camps i muntanyes, la terra i el cel !

En aquest poema escrit des del front de l ’Ebre ens descriu com era la cabana que va construir- se.
LA MEVA CABANA
Jo tinc una cabana
feta amb branques de pins,
de fora no val gaire
però està bé de dins.
Per jaç hi tinc un sostre
de boixos i llistó,
doncs veig que per jeure
no hi ha pas res millor.
Al fons tinc una lleixa
d’un sac terrer
per a posar-hi cartes,
la ploma i el tinter .
Penjat en una estaca
hi tinc el fusell meu
també les cartutxeres
les penjo damunt seu.
Per a desar les bombes
hi tinc un gros forat
i perquè no se’m vegin
damunt hi poso el plat.
...
Les hores que tinc lliures
fan massa “sarau”

m’estic dins la cabana
com un conill al cau,
procurant esquivar-me
dels projectils sonors
que baten aquest front
cruels i destructors.

Un fet que va marcar tota la seva vida va ser la guerra civil, els camps de concentració i els batallons de treballadors on passà els anys de la seva jovenesa. Les
seves ”Memòries de la guerra “ són un document històric on ens descriu els difícils
moments que va viure.

El 5 de gener de 1939 després
d’uns dies cruels amb excés
va caure presoner,
vora Cubells
PRESONER!
He deixat les meves armes
en una brusca trinxera,
abandonades entorn
d’una vençuda senyera.
Després d’un cruel combat
avui m’han fet presoner,
i he passat a un nou estat
que tampoc és falaguer.
De moment, la meva vida
sortosament he salvat,
i encara que el meu futur
sia del tot emboirat,
puc abrigar l’esperança
d’assolir la llibertat.
Ma vida de presoner
comença, ves qui ho diria,
a un temple de Balaguer
que se’n diu Santa Maria.

Des del front va enviar postals als seus germans més petits l’ Antoni i en Marcel·lí. Estan escrites amb una gran tendresa,
evitant mostrar les penúries que passa, recordant la vida familiar que havia deixat enrere i l’esperança constant de poder
retornar a casa.
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Naixements

Guillem Ferriol Mitjà 08-01-2013

Grau Roca Masmiquel 28-01-2013

Estel Serra Rivas 02-02-2013

Lola Masaló Gómez 07-03-2013

Sergi i Pol Arimany 09-03-2013

Victòria Inés López Aulet 14-03-2013

Gina Rabionet Portillo 25-03-2013

Pau Llover Domínguez 05-04-2013

Adrià i Aleix Domènech Hidalgo 14-04-2013

Marc Netto Parramon 14-05-2013
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Fatoumata Touray 30-05-2013

Joan Turón Planellas 01-06-2013

Berta Lafuente García 21-07-2013

Dídac Balam Baldiz Aldana 28-07-2013

Mariona Domínguez Hom 24-08-2013

Joana Rita Pereira da Silva 13-09-2013

Rayan Bourhayal 16-09-2013

Jana Gonzàlez Fabrellas 20-10-2013

Paula Rabaneda Pinto 29-10-2013

Khushdeep Singh Dhariwall 09-11-2013
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✑ Racó literari.

ROSA M. NOGUER CARBONÉS
DE VEU EN VEU
Egipte és un país que m’ha seduït des de fa molt temps.
La seva geografia és molt peculiar, menys d’un 10% del
territori és cultivable (la part fèrtil es troba principalment
al llarg del Nil, la seva vall, el delta i algun oasi). La resta
d’Egipte, el 90%, és desert.
El desert fou una muralla natural contra els invasors.
La civilització egípcia es desenvolupà al llarg de les ribes
del Nil: allà es concentraven les ciutats, les piràmides, els
temples i tota la vida econòmica del regne.
El llegat de l’Antic Egipte és sorprenent i fascinant.

mapa

Després de fer un viatge a aquest país, visitar monuments,
passejar per El Caire, navegar pel riu, endinsar-me al desert, llegir, buscar informació... vaig escriure un recull de
poemes titulat “DE VEU EN VEU”, el vaig presentar al XIX
Premi de poesia Josep Fàbrega i Capell, Vila de Sallent 2012
i el jurat format per Climent Forner, Jordi Pàmias, Francesc
Garriga Barata, Montserrat Altarriba i Isabel Oliva el van
escollir com a obra guanyadora.
El premi va ésser l’edició i publicació del llibre.
El poeta Ricard Creus em va fer el pròleg i la seva esposa,

Un mar encès, amb focs terrosos,
sota d’un cel ebri d’estiu.
Un camp eixut, on no s’albira
cap dels colors que verdegen la mirada.
Un llarg camí, sense veus, ni ressò,
ni trepig de passes.
Estripant de sud a nord
la terra inhòspita,
la vall fecunda, el glop de saba,
l’alè viviﬁcant.

AVANCEM PEL DESERT DELS DIES

I l’home, sempre l’home,
humil i arrogant,
sagrat i irrepetible
que lluita i s’adapta i viu,
que cerca respostes
i crea déus i els adora i els aboleix.

“He encapçalat amb aquest vers de la Rosa Maria Noguer

Així és Egipte.

aquestes meves lletres que intenten apropar-vos —apro-

Així és la vida.

la pintora Esther Boix és l’autora de la il·lustració de la
coberta.

par-nos— al bell missatge d’aquest nou magníﬁc llibre de
la nostra poeta, on podia semblar que ha abandonat la
intimitat dels viscuts paisatges garrotxins, gironins, per
portar-nos un món exòtic, quant no és gens així, ja que la
Rosa Maria s’ha servit dels nous paisatges i mites com a
sensible metàfora per aprofundir en els íntims dubtes vitals
de l’home modern, comparant-los en els problemes vitals
d’aquells avantpassats que bastiren la nostra cultura i que
DE VEU EN VEU ha arribat ﬁns a nosaltres, amb les mateixes pors i eterns dubtes.
Del pròleg de Ricard Creus
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postal
S’han fos els verds, s’han esvaït els rojos,
només les pinzellades resseques dels ocres
ﬁltren la llum que cau descarada.
Enllà, ﬁleres de camells, naveguen estoics
endinsant-se en un paisatge llis
que engoleix tots els colors.
També nosaltres avancem pel desert dels dies
guardant, dins el gep de la memòria,
la claror matisada que el pas del temps
s’entesta en esvanir.

✑ Racó literari.
JOAN ARNAU

.. el faraó va tenir un somni: Es trobava a la vora del Nil
i veié sortir del riu set vaques, boniques i grasses, que
anaven pasturant entre els joncs. Darrere d’elles en van
sortir unes altres set, lletges i magres, que es van quedar
al costat de les primeres, a la vora del riu. Les vaques
lletges i magres es van menjar les set vaques boniques i
grasses. En aquell moment el faraó es va despertar.
GÈNESI 41:1-4

XXVIII CONCURS LITERARI DEL CASAL DE GENT
GRAN D’OLOT. Abril 2013. POESIA
LEMA: HOMENATGE A MERCÈ BAYONA
Poetessa nascuda a la casa pairal del Carbonell
d’Hostalets d’en Bas a l’any 1903. De casada va
viure amb els fills a la masia pairal del seu marit
Narcís Pruenca a Cogolls. Amb els seus versos va
cantar la senzillesa de la terra i dels boscos que
l’envoltaven. Va morir a l’any 1927.

els somnis del faraó
Uns somnis obsessius l’inquietaren
ﬁns que en Josep els interpretà.

El riu i la font

I la història es repeteix.

Pel mig de les penyes
l’aigua regalima
de la font de dalt
i amb tendra abraçada
s’acosta encantada
fent escumós salt.

Hem viscut anys d’abundància,
de creixement imparable,
de vaques grasses i espigues plenes,
però cap Josep no va fer les previsions
i el blat s’ha esgotat de cop, i els graners són buits.
Un mar immens d’espigues escarransides
oneja al compàs d’un vent esquerp.

No ploris, fonteta
el torrent li diu
jo no sóc la meta
del teu llarg camí.
Pel mig de les branques
t’obriré les tanques
del teu fred destí

Quin esforç haurem de fer per poder-lo redreçar?

nòmades
Cercava un món antic, un món deturat,
amb vida primitiva i costums ancestrals.
Però el temps no passa en va.

I el riu l’acarona
I xucla amb tendresa
el nèctar cantant:
Vine amb mi, no ploris
que perquè no moris
baixarem ballant:
dóna’m la ma nina
en senyal de pau.

Teranyines metàl·liques vulneren la pau
d’aquest lloc emblemàtic;
els tot terrenys foragiten els camells
que aguaiten estranyats,
samarretes virolades contrasten
amb la blavor dels tuaregs.
Ara, som nosaltres els nòmades,
viatgers incansables que fugim de tot
i avancem —desarrelats—
en un món d’asfalt, d’estrès i connexió.
A quin indret plantaré la tenda
on hi hagi zona wiﬁ,
tingui cobertura el mòbil
i no hi manqui l’engranatge de l’era digital?
Si algú està interessat en llegir aquest llibre,
el pot trobar a la Biblioteca Municipal.
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Les mans fort es prenen
s’abracen i neden
ﬁns caure al gorg blau.
I en el curt viatge
ﬁns a l’altre gorga
estenen un vel.
La Mercè s’ho mira
plora, riu i els tira
petons des del cel.

La cuina dels nostres avis
Becada estofada
amb vi blanc
Ingredients:
- 4 becades
- Farina, sal i pebre
- 200 g de ceba picada fina
- 8-10 grans d’all
- 10-12 tomàquets de penjar
- Julivert
- 4 llesques de pa de pagès
- 50 g de vi blanc
- 100 g d’oli d’oliva verge

La recepta històrica

- 1 branca de farigola, romaní i dues fulles de llorer

La salsa almedroc

Elaboració:
Agafarem les becades i les netejarem respectant la pell;
guardarem el fetge, els ronyons i el cor per més endavant.
Tallem les becades en quatre trossos cada una, les salpebrarem, les passem amb farina i les posem a la paella
amb oli roent fins que quedin daurades. Les traiem i les
reservem.
Agafem les cebes i les tallem fent una picada fina; els alls
els pelarem, els aixafem i els deixarem enters.
A la mateixa paella i amb el mateix oli on hem daurat les
becades, fem un sofregit amb els tomàquets ratllats, la
ceba picada i els alls aixafats. Quan comenci a quedar la
ceba daurada, s’hi afegeix julivert, farigola, romaní, les
fulles de llorer i el vi blanc.
En una cassola hi tirem el sofregit que acabem de fer i,
quan agafi temperatura, hi afegim les becades i les deixem coure a foc lent.
En la mateixa paella del sofregit hi posem oli d’oliva i hi
afegim el fetge, cor i ronyons que havíem reservat perquè agafin una mica de color. Hi tirem una mica de ceba
picada i tomàquet ratllat, farigola i un raig de vi blanc i
ho fem coure tres minuts fins que redueixi. S’agafa un
morter i s’hi posen els fetges, ronyons i cors i es fa una
picada fins que quedin ben picats, i es tornen a posar a la
paella, i tot plegat s’afegeix a la cassola amb les becades
i es deixa coure a foc lent mitja hora més fins que la carn
de la becada sigui ben cuita i tendra.

Aquesta recepta és original del Llibre de Sent Soví, escrit
al segle XIV, per la qual cosa no s’inclouen les proporcions de cada ingredient perquè, a l’època, aquesta informació no hi constava en els receptaris de cuina. Per la
mateixa raó, tampoc no s’indica el temps de cocció.

Ingredients:
- Formatge
- 2 o 3 grans d’all
- 2 o 3 rovells d’ou dur
- Brou
- Mantega o oli
- Espècies*

Elaboració:
Primerament es piquen, molt bé, dos o tres grans d’all,
juntament amb el formatge. Un cop picat, afegiu-hi dos
o tres rovells d’ou dur. A poc a poc, incorporeu-hi una
mica de brou i una mica de mantega. Si no teniu mantega, es pot substituir per oli. Finalment, incorporeu-hi les
espècies. El resultat ha de ser una salsa espessa, que no
es fa bullir. Cal vigilar que no es talli. La salsa almedroc
acompanyava el rostit de porcell.
*La recepta original no especifica de quines espècies es
tracta, però les més utilitzades en la cuina medieval catalana són el pebre, el gingebre, la canyella, els clavells

A la paella es fregeixen les quatre llesques de pa amb oli.

de girofle i el safrà.

Se serveixen les becades sobre una llesca de pa fregit,
ben regat amb la seva salsa.

Llibre de Sent Soví, (segle XIV), recepta núm. 142.

Recepta cedida amablement per una veïna de les Planes d’Hostoles
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Recepta recuperada per:
Núria Bàguena i Maranges

Remeis casolans i herbes curatives
Ginestó
(Osyris alba):
És una petita planta
perenne del gènere
Osyris inclòs en la família de les santalàcies.
L’espècie està molt estesa en tots els països
de la conca mediterrània, des del sud de Portugal a Turquia. És present a
l’Àsia occidental i el nord d’Àfrica des del Marroc a
Tunísia i Líbia.Aquesta espècie xeròfila viu en zones
de clima àrid i semidesèrtic, en zones assolellades a
altituds fins a 1.100 metres sobre el nivell del mar.
En climes més favorables, també pot proliferar fins a
1.800 metres.
Osyris alba és un arbust que mesura entre 30-150
cm. Les tiges són llenyoses, de color marró o verd
fosc, de vegades prostrades. Aquesta planta té nombroses branques estriades longitudinalment, verdes
quan són joves. Les fulles són linears i lanceolades
que neixen durant l’hivern, mentre que a l’estiu el
seu creixement és gairebé nul. Les flors són hermafrodites i molt petites (1 o 2 mm), amb quatre
pètals de color verd groc i quatre estams. El període de floració s’estén de març a juny. Els fruits són
petites drupes carnoses de color vermell. Les seves
arrels són parasitàries que aprofiten les arrels de les
plantes properes per extreure’n la saba. S’utilitzen
les seves fulles, trinxades i aplicades en forma de cataplasma com a bon remei per a les morenes.

Lliri de
Sant Antoni
o lliri blanc
(Lilium candidum )
Tot i que es coneix per
a la seva utilització
a la cuina,(la És una
planta perenne de família de les lilàcies. A causa de la seva flor de pètals
blancs, és molt utilitzada en ornamentació, amb una
olor molt característica, que la fa una de les més famoses a Catalunya.
Es troba sobretot a l’est de la Mediterrània i al sud-est
d’Àsia, tot i que és originària de Grècia i d’allà fou introduïda a l’Europa mediterrània. El seu hàbitat són les

zones temperades i els llocs rocosos a les muntanyes. És
una planta que de normal mesura un metre, tot i que a
vegades supera aquesta alçada. L’arrel té una forma fasciculada, dotada d’un bulb amb un diàmetre màxim de
9 cm. La tija és de consistència llenyosa amb un bulb, les
tiges epigees són ascendents i erectes i totalment llises.
Referent a les fulles, aquestes són herbàcies, de textura
tova, amb disposició al llarg de tota la tija.
Els bulbs són utilitzats per als abscessos, furóncols, panadissos i durícies. L’oli serveix per a la cura de ferides,
cremades, èczemes, ulceracions cutànies, efèlides,
otitis, inflamacions osteoarticulars. Així doncs, podem
dir que si ens parem a analitzar cadascuna de les parts
de la planta, descobrirem la infinitat d’usos i propietats
que té.
Ja a l’antiguitat es feia un preparat amb lliri de Sant Antoni, en què també s’utilitzava una mica d’oli d’oliva.
Després d’un senzill tractament, s’obtenia un oli que es
feia servir per curar cremades, grans, úlceres, èczemes
i, en general, qualsevol malaltia relacionada amb la pell.
Emprada com a emol·lient, serveix per ablanir les parts
inflamades en forma de pomada o locions. Com a curiositat, val a dir que pertany a la mateixa família que
els alls.

Borraina,
borratja
(Borrago oﬃcinalis):
És una espècie de planta, silvestre o conreada,
de la família de les boraginàcies. La borratja
és originària de la zona mediterrània europea i de
l’Àsia Menor, i és actualment de distribució cosmopolita. Creix en terres baixes i sòls sorrencs ben assolellats, encara que també en climes freds. És un dels
ingredients de la cuina mediterrània tradicional, tot
i que actualment el seu consum és molt reduït a les
zones urbanes.
L’aigua de borratges és una infusió de propietats
diürètiques i sudorífiques. S’utilitza per fer suar els
constipats i per fer orinar. Com a medicinal, a banda de l’acció diürètica de flors i fulles, actualment
s’utilitza l’oli dels aquenis (oli de borratja) com una
font d’àcid gammalinolènic i, com que és ric en àcid
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oleic i àcid palmític, sembla que té un efecte anticolesterol.
La part més utilitzada de la borratja és l’oli essencial
de les llavors. També s’utilitzen les flors, fulles i tiges,
encara que aquestes últimes en menor mesura.

Codonyer
(Cydonia oblonga):

Ciudem l’entorn

Un gos, dues caques
Tenir un gos comporta una sèrie de responsabilitats i
una d’aquestes és treure’l a passejar diàriament, no
només perquè faci les seves necessitats sinó perquè
també faci exercici, se socialitzi amb altres animals i
persones, i s’acostumi als sorolls. Si no estem disposats
a proporcionar a la nostra mascota tot el que necessita,
potser que ens plantegem què ens convé més, si tenir
un gos, un gat, un hàmster o un altre tipus de mascota.
D’altra banda, abans d’incorporar un gos a la família
és primordial plantejar-nos quin tipus de gos és el que
millor s’adapta al nostre estil de vida, és a dir, en funció dels nostres costums, quin gos encaixa millor amb
nosaltres. Per exemple, si no ens agrada gaire l’esport
i som sedentaris, és il·lògic comprar o adoptar un gos
que necessiti molta activitat.

És un arbre fruiter de la
família de les rosàcies
i únic membre del gènere Cydonia, conreat
principalment pel seu
fruit, el codony.
És un arbre o arbust caducifoli originari del Caucas.
Tot i ser originàriament arbustiu, s’ha conreat per formar arbres d’1,5 a 6 m d’alçària. Les branques són tortuoses; però, mentre són tendres, posseeixen tal flexibilitat i tenacitat que temps enrere eren preferides
al vímet; de fet, aquesta característica és l’origen del
nom castellà de l’arbre, membrillo, derivat de mimbrillo (diminutiu de mimbre, vímet). És més rústec
que les pereres i pomeres, la seva fusta resisteix molt
bé el fred intens de l’hivern i, com que floreix a finals
d’abril, sol escapar de les glaçades tardanes.
El codonyer té les fulles ovades, enteres, tomentoses al revers. Cap al mes d’abril-maig és quan de les
branques broten, individuals, quasi sense peduncle i
relativament grans (fins a cinc centímetres), nombroses flors de pètals blancs o de color rosa clar. Els cinc
pètals estan protegits per cinc sèpals dentats.
El fruit és semblant a la poma en diàmetre i a la pera
en la seva forma i, un cop madur, és dolç i apte per ser
menjat cru, però la majoria el sol preparar ensucrat
com a codonyat.
També és força utilitzat com a base per empeltar les
pereres i així s’aconsegueix més precocitat i major calibre en aquestes. És un conreu més antic que el de
peres i pomes. El que és menys conegut és que les
seves fulles tenen propietats medicinals. La fulla i la
flor un cop assecades es poden fer en infusió en casos
d’episodis de gastroenteritis, ja que tenen propietats
astringents.

Receptes i remeis recollits per Josep M. Arnau

I canviant de tema... Diu la tradició que trepitjar una
caca de gos porta bona sort. Esperem que sigui veritat
perquè, independentment de la tradició, és una veritable porqueria!
Per raons que encara no entenem, alguns propietaris
de gossos tenen el “sa” costum de no recollir els excrements de les seves mascotes. Amb motius tan poc
convincents com que són un “abonament natural”. En
contra de l’errònia idea dels “abonaments ecològics”,
la realitat és una considerable afectació per a la nostra
salut per la quantitat de malalties que els excrements
poden transmetre als nostres animals domèstics i, a
través de la cadena tròfica, fins i tot als éssers humans.
Per tot això recordem: “Les persones que condueixin
gossos i altres animals hauran d’impedir que aquests
dipositin els seus excrements en voreres, passejos, jardins i, en general, a qualsevol lloc de trànsit de vianants,
excepte llocs habilitats especialment per a això. (...) En
qualsevol cas, el conductor de l’animal està obligat a recollir i retirar els excrements i ha de netejar ﬁns i tot la
part de la via publica que hagi pogut resultar afectada”.
Voldríem posar en coneixement dels qui es resisteixen
a recollir els excrements dels seus gossos els perjudicis
que poden ocasionar a la població, inclosos els seus
propis èssers estimats, a més de les sancions administratives i els costos econòmics que poguessin derivarse d’aquesta incívica omissió. Anem a enumerar una
llista de malalties que poden ser transmeses per la
femta dels animals de companyia: giardiasi, teniasi,
criptosporidiosi, tricuriasi,, amebiasi, toxocariasi, ancylostomiasi, equinococcosi/hidatidosi, parvovirosi,
cenurosi, moquillo, salmonelosi.
Amb tot això que expliquem volem fer-li entendre a
vostè, si té mascota i està llegint això, que hem de
cuidar el nostre entorn, respectar els nostres veïns, el
nostre poble i donar exemple als nostres fills
La Pelu del Jonquer.
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AGENDA DE NADAL 2013/2014
❄ DIUMENGE 15 DESEMBRE.
10.00 h Missa familiar.
Presentació dels nens que fan
la catequesis, amb motius
nadalencs.

❄ 23, 24, 27, 30 I 31 DE
DESEMBRE 2 I 3 DE GENER.
De 10 a 13 h. esplai guai
a l’antiga llar d’infants.
Possibilitat d’acollida de 9 a 10 del
matí. Per a més informació trucar al
telèfon 636 653 077.

❄ DISSABTE 21 DESEMBRE
Taller Nadalenc
18.30 h Taller de còctels
nadalencs per a adults!!

18:30 h. Missa de Nadal.
a les Encies. Representació del
pessebre vivent.

❄ DIMECRES 25 DESEMBRE
10.00 h Missa solemne
de Nadal amb la Coral

Retorn Planenc i xocolatada
per a tothom.

Si ets major d’edat vine al taller
de còctels nadalencs al local de la
caixa! (Inscripció prèvia i programes a part). *Les Inscripcions es

De 10 a 13 h Sorteig
extraordinari del Club d’Amics.
Organitza: Ràdio Les Planes

podran fer a l’Ajuntament, a l’escola
retornant el paper que enviarem o
enviar un correu a: comissiodefestesnyerra@gmail.com

De 18 a 23 h Quina.
a la Sala Polivalent.
Organitza: C.F. Les Planes

❄ DIUMENGE 22 DESEMBRE
10.00 h Missa
amb la presència del Bisbe.
A la mateixa hora, Cagada
del tió del Jonquer i Conta
contes.
19.00h 35è Concert de
Nadal a l’església Parroquial

de Sant Cristòfol, amb la participació de la Coral Retorn Planenc,
Coral Josep Ruhí de Bescanó i
Capella de Música de la Catedral. Organitza Coral Retorn Planenc. Retransmissió del concert
per Ràdio les Planes.
17:30 h Ball a la Sala polivalent.
Organitza: Llar de Jubilats

Plaça Nova. Organitza:
Comissió de Festes Nyerra.
17:30 h Ball
a la Sala polivalent.
Organitza: Llar de Jubilats

❄ DIMARTS 24 DESEMBRE

❄ DIVENDRES 20 DESEMBRE
19.30 h Buscant un avet
de Nadal. a la Sala Polivalent
Organitza: Escola i AFA Sant
Cristòfol.

❄ DIUMENGE 29 DESEMBRE
10:30 h Patge Reial.

❄ DISSABTE 28 DESEMBRE
10:00 h Cursa de Sant
Silvestre. Plaça Nova.
Organitza: Ticox’s.

Taller Nadalenc

per a petits!
16:00 h Taller de fanalets
Vine al per lluir-lo el dia d’anar a
esperar els Tres Reis Mags!
(Inscripció prèvia i programes a
part). *Les Inscripcions es faran
a l’escola retornant el paper que
enviarem o enviar un correu a: comissiodefestesnyerra@gmail.com

18.00 h Quina i disco-mobil
A la Sala Polivalent. Organitza
C.F. Les Planes i Ràdio Les Planes
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❄ DIMECRES 1 GENER de 2014
17.30 h Ball a la Sala polivalent. Organitza: Llar de Jubilats

❄ DISSABTE 4 GENER de 2014
17.00 h Subhasta de
joguines.

A l’Església Parroquial.
Organitza: Fundació Oncolliga
Girona. Lliga catalana d’ajuda
al malalt del càncer. Amb la
Col·laboració de l’Ajuntament de
les Planes d’Hostoles.

❄ DIUMENGE 5 DE GENER
A partir de les 18.00H

Cavalcada dels tres
Reis Mags d’Orient!
Es sortirà de la nau, i el recorregut serà: Avinguda Narcís Arnau,
Rambla, Pujada del Remei, Plaça
Espanya i Esglèsia. Seguidament,
hi haurà l’acte reial.
*Durant l’acte reial hi haurà xocolata desfeta i melindros a 1€.

Organitza: Comissió de Festes
Nyerra. Acte retransmès per
Ràdio les Planes.
❄ DILLUNS 6 GENER
De 12 h. a 1 migdia.
Sorteig del lot de l’oient.
Organitza Ràdio Les Planes.

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 3 de la tarda,
Dijous de 2/4 de 5 a 7 de la tarda.

Telèfon: 972 448 112.

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

Urbanisme: Dijous, cada 15 dies,
d’11 del matí a la 1 del migdia. Hores
concertades trucant a l’Ajuntament.
Enginyer: Dimarts, de 10 del matí
a 3 de la tarda. 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.
Mossos d’Esquadra: Concerteu hora
a l’Ajuntament: 972 448 006.

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: 085. 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.

Deixalleria Mòbil

La deixalleria mòbil estarà situada c/ Secretari Salvador Simon “ el Carrelot”,

DATES:

Recordeu que:

d’activitats econòmiques, comerços,

30 i 31 de gener
27 i 28 de març
29 i 30 de maig
24 i 25 de juliol
2 i 3 d’octubre

- Totes les deixalles s’han de dipositar

indústries, tallers, etc.

- No es poden dipositar a la Deixa-

gestionar a través del seu servei de

27 i 28 de novembre

lleria Mòbil deixalles procedents

recollida.

dins els contenidors corresponents.
No deixeu materials a fora.

P34

- No es poden deixar mobles vells
i trastos voluminosos, que cal

