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ELS SEMÀFORS

Endavant planoles!
Butlletí informatiu de Gent per Planoles

Referèndum de l’1 d’octubre
Com tots sabeu, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha convocat un referèndum sobre la
independència de Catalunya el proper 1 d’octubre.
Tot i que Gent per Planoles és una agrupació d’electors independent, no adscrita a cap partit
polític, tots els membres que en formem part recolzem la celebració d’aquest referèndum i volem
deixar constància del nostre suport a l’actual consistori en els passos que faci per tal de facilitarne la seva celebració. Així mateix, animem a tots els planolencs i planolenques a posicionar-se
en el mateix sentit i a acudir a les meses electorals el dia 1 d’octubre.
Nosaltres hi serem.

Felicitem l’Associació Excursionista de Planoles i l’Associació de Dones per l’èxit rotund de
participació en l’organització de la jornada excursionista i posterior dinar amb l’alpinista
català Òscar Cadiach el passat 1 de maig. Van participar més de 300 persones en les diferents activitats que es van realitzar. També celebrem que les dues associacions organitzin
actes conjuntament. I clar, felicitem l’Òscar per haver aconseguit el seu catorzè 8.000 sense
oxigen i haver sigut el primer català en fer-ho. Quan torni ho celebrarem!
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Felicitem l’Ajuntament de Planoles tant per la celebració de la Fira Escapades a Barcelona com
per la 1a Fira de la mel, les herbes i flors de muntanya. Aquestes fires ajuden a fer difusió del
municipi.

Finalment les incòmodes i perilloses escales laterals del Casino han estat substituïdes per una
rampa que en facilitarà l’accés, sobretot a la gent gran. Felicitem l’Ajuntament per aquesta obra
tant necessària per al poble.

Tot i la bona iniciativa per part de l’Ajuntament elaborant un díptic on es mostren els diferents
punts d’interès del municipi, hem de lamentar profundament que, pel motiu que sigui, una
entitat tant important com és la Casa de les Papallones no hi aparegui.

Finalment l’actual equip de Govern ha pagat el menjador escolar amb diners públics. És inadmissible, intolerable i indignant que la promesa electoral estrella de pagar el menjador escolar
amb patrocinadors privats, hagi acabat així: pagant amb els diners de tots nosaltres. Ah! i no
oblidem que tampoc es complirà la promesa de pagar durant els quatre anys, ja que tot sembla indicar que només ho faran durant dos anys. Això sí, amb els diners de tots nosaltres. Tot
plegat una gran mentida electoral de Convergència i Unió.

El poble continua brut i deixat. Petards a la pista poliesportiva 15 dies després de Sant Joan,
jardí infantil ple de papers, escales deixades (la de l’escola a la Colomina, la de darrera el
Casino,la de la Cantina a Planés), fonts abandonades i brutes (Font de la Serra, de la Vena,
de la Navarra, de les Petaques, de la Boixa). És el tercer butlletí que ens queixem de la neteja
del poble i no pararem de fer-ho fins que estigui el poble impecable com ens agradaria a tots
nosaltres. endreçat.

En les festes majors dels últims 3 anys s’han anat perdent activitats molt populars: el sopar a
la pista, les olimpíades per a nens i nenes, la sortida botànica de l’AEP i, aquest any, la pujada
al Collet de les Barraques, la pujada ciclista a Cal Gasparó i, per motius de seguretat, el Ball
de la piscina a la piscina. Eren activitats molt populars, algunes molt arrelades, que animaven
molt la Festa Major. És una llàstima que ja no es realitzin i esperem que es recuperin en properes festes majors.

EDITORIAL
Actualment al municipi de Planoles hi viuen durant tot l’any entre 200 i 210 persones. Tot i una
certa recuperació als anys setanta, des de finals del segle XIX, on consten uns 500 residents, la
pèrdua de població ha estat important.
Sense ànim de ser exhaustiu, dels actuals residents gairebé un 20% té menys de 16 anys, mentre
que poc més d’un 10% en té entre 16 i 40. La resta, un 70% són majors de 40 anys. Comparant
aquestes dades amb les del conjunt de Catalunya, cal destacar que la població de 16 a 40 anys
és, a Catalunya, fins a tres vegades més important, un 30%.
Aquest envelliment de la població planolenca seria molt més important si en els darrers anys no
hagués vingut a viure entre nosaltres un important contingent de parelles joves. Ho demostra el
fet que un 45% dels actuals residents hi ha vingut a viure en els últims 20 anys, i que un 10% ho
ha fet en els darrers 5. I aquesta tendència cal potenciar-la, cal fer de Planoles un poble atractiu
per a parelles joves.

Planoles disposa d’un seguit d’avantatges que altres pobles no tenen: escola rural, servei mèdic,
comerços, forn, equipaments municipals, estació de tren, proximitat a diferents estacions d’esquí,
bona comunicació viària amb grans ciutats, i està clar, un entorn paisatgístic únic.
Actualment les noves tecnologies obren la possibilitat de fugir de les grans ciutats i treballar en
entorns més tranquils i menys estressants. Així ho mostren algunes de les últimes parelles que
han vingut a viure al municipi i que treballen per Internet, malgrat que la connexió no és òptima.
Crec, sincerament, que aquesta ha de ser una aposta decidida i que la inversió en tecnologia no
pot esperar més. Així ho han entès altres municipis, com el de Llanars, a la vall de Camprodon,
que amb una població similar a la de Planoles ha invertit per tal que la fibra òptica arribi a través
d’ones des d’Olot, ja que el cablejat actualment es queda a Ripoll.
D’altra banda, una altra característica demogràfica de Planoles és la gran afluència d’estiuejants
(actualment entre 500 i 600), i de tota la gent que va als albergs i al càmping. Podríem parlar
d’una població flotant que arriba, en algunes èpoques de l’any, a unes 750 persones. Aquest
important col·lectiu, bons prescriptors de Planoles, afavoreix que més gent pugi a viure entre
nosaltres.
Tenir un poble impecablement net i cuidat (carrers, bancs, escales, panells informatius...), un
renovat parc infantil i poliesportiu, una connexió wifi que no falli i que arribi a tots els veïnats,
uns camins/rutes BTT ben senyalitzades, una acurada conservació del patrimoni (esglésies, fonts,
equipaments municipals), una constant dinamització social del poble ja realitzada en part per les
associacions del municipi, una organització d’esdeveniments amb gran afluència de gent com
són les curses de muntanya/ciclistes, una potenciació i difusió tant de les festes tradicionals del
poble(sobretot la Festa Major) com dels productes que s’hi elaboren, ajudarien a “vendre” Planoles arreu de Catalunya.
Sens dubte, tenim un gran poble amb uns grans atractius. Cal, però, no adormir-se, cal tenir cura
de tot aquest potencial, promocionar-lo i fer-lo atractiu a parelles joves cansades del brogit de la
gran ciutat.
Que tingueu molt bona Festa Major!

LA PEDRA A LA SABATA

PLANOLENQUES I PLANOLENCS

Mort el gos, morta la ràbia, diu la dita

Aquest darrer any malauradament ens ha deixat l’Emilia del cal Mestre i el seu marit, en Joan. En
Lluis Rodriguez de Cal Fosas. Així com també la Carme Suñer i el seu fill, en Pere Miquel.

Som un equip de bons gestors (...) Hem escoltat planolencs i planolenques, sabem que no s’ha
de dir que les coses ja es faran,... s’han de fer i acabar-les.
Un cop més encapçalem aquest apartat amb una cita textual del programa electoral de Convergència i Unió. I és que veient el programa de la festa major, ningú diria que es tracta d’un equip
capacitat per fer les coses i acabar-les, sinó més aviat per deixar-ne perdre algunes de les més
engrescadores que teníem. Si repasseu el programa d’altres anys veureu que, quina casualitat,
han anat desapareixent les activitats més difícils de gestionar.
Tot i que la llista és gran, començant per les mateixes Olimpíades infantils, el sopar a la pista
poliesportiva o el ball de la piscina –a la piscina–, ens volem centrar en una que pot semblar
anecdòtica, però que no ho és, la pujada al Collet de les Barraques. L’any passat hi va haver un
problema en el lliurament de premis d’aquesta cursa popular, i és que es van oblidar que les dones també correu i pugeu i, que s’hi guanyeu, us mereixeu el mateix reconeixement que tothom.
“L’any vinent ho farem millor”, digué la regidora que era allà dalt en aquell moment. I tant que
ho han fet millor. Han eliminat la cursa, l’han suprimida. Mort el gos, morta la ràbia.

Per tots ells volem tenir un emotiu record però sobretot per en Pere Miquel ja que és molt trist
que algú de 53 anys ens deixi.
D’altra part donem la benvinguda a un nou planolenc, l’Alan, i a una nova planolenca, la Tieu
My, l’un i l’altra fills de Planès.

TEMPS PER RECORDAR
Les trobades culturals de la Pomera
El darrer 30 de juny va morir la Montserrat Blanch als 91 anys d’edat. Ella i seu marit, Santiago
Alcolea, van ser dels primers estiuejants a Planoles, ara fa més de 50 anys. Durant molts anys van
organitzar interessants trobades culturals sota una pomera del seu jardí planolenc, trobades on
es parlava de cultura, d’història i d’art. Amb aquest breu escrit vull fer un petit homenatge a la
Montserrat i Santiago que tant van estimar i divulgar el poble de Planoles.
La Fina Perramón

David Verge
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