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EDITORIAL
Escric aquesta editorial amb el cor encongit i trist per la sobtada mort de la Rosalia i del Jesús, el
que havia estat agutzil de Planoles els darrers anys. Amb tots dos havia tingut una relació molt
intensa, especialment amb la Rosalia que per a mi ha estat sempre un referent a Planoles. Era una
persona molt estimada i tots la trobarem molt a faltar.
D’aquí a un parell de mesos farà un any de les darreres eleccions municipals. La veritat és que
aquest primer any de legislatura ha estat complicat ja que el tarannà i la manera de fer de l’actual
Equip de Govern és molt diferent al nostre i això ha suposat fortes discrepàncies. En aquesta línia,
us convido a llegir a www.gentperplanoles.cat la carta de resposta per part de Gent per Planoles
a l’entrevista que li va fer El 9 nou a l’actual alcalde de Planoles.
El nostre grup considera que l’actual gestió de govern no és ni constructiva ni engrescadora, en
tant que en poc temps han dinamitat bona part de les fites assolides per l’anterior alcaldessa Eva
Salmerón. És una llàstima que valors tan importants com els d’un Ajuntament obert, familiar,
proper a la gent i motor de la dinamització social, valors característics dels set anys de govern de
l’anterior alcaldessa, s’hagin perdut en només 7 mesos de legislatura. Considerem que, si bé és
important el què, també ho és el com, i entenem que una bona gestió ha d’anar acompanyada de
valors com proximitat, transparència i obertura.
Que tingueu una molt bona Setmana Santa!
Visca Planoles!
David Verge

RECORDATORIS
Rosalia Masó
Un homenatge molt sincer a la Rosalia, a qui va
sorprendre un atac de cor el passat 5 de març
mentre treballava a la botiga.
La Rosalia ha estat un referent i una persona
molt estimada per a tots nosaltres. Servicial,
molt propera a la gent i amb un gran cor. La recordarem a la seva botiga entranyable, sempre
al peu del canó, donant servei a moltes generacions de planolencs i planolenques, i amb un
ampli somriure a la boca.
Quina gran dona!
T’estimarem sempre, Rosalia.

Jesús Gálvez
Un record per a en Jesús, planolenc d’adopció, que va estar treballant els darrers 6 anys com a
agutzil de Planoles i que el 29 de febrer va morir d’un atac de cor.
En Jesús s’implicava molt en tot el que feia per tal que el poble estigués impecable. La seva
entrega i predisposició a ajudar tothom el va fer una persona molt estimada. No volem deixar
d’agrair-li la feina que va fer i els bons moments que ens va fer passar als que vàrem tenir la sort
de conèixer-lo.
Moltes gràcies per tot, Jesús!
Et recordarem sempre.

Contacteu amb Gent per Planoles, som gent com tu:
www.gentperplanoles.cat
David dverge@planoles.cat | Sílvia spuig@planoles.cat | Pere pbover@planoles.cat

PROPOSTES CIUTADANES
En la darrera campanya electoral molts de vosaltres ens vàreu fer un seguit de demandes i peticions per al municipi. Es tracta d’un seguit d’idees/propostes que poden millorar el poble i que
considerem que no poden quedar tancades en un calaix. En un esperit constructiu, aprofitem
aquest butlletí per oferir-les a l’actual Equip de Govern per tal que les puguin tirar endavant.
Aquí en teniu unes quantes.
Propostes per Planoles
• Posar un pas de zebra davant del Trill.
• Col·locar peralts a diferents punts del poble, per tal que els cotxes no corrin tant: l’entrada
del poble, la recta del carrer de l’Estació i també abans d’arribar a la Cantina.
• Posar bancs per a la gent gran a l’entrada del poble, direcció el Puig, i al carrer de l’Estació
per quan la gent puja de l’estació al poble.
• Fer arribar la Wi-Fi als extrems del poble, és a dir, l’estació/cantina i el càmping.
• Arreglar la farola que hi ha davant de cal Machín, axió com la tapa de ferro del carrer de la
Font.
• Tallar les tuies de davant de cal Tià, atès que no permeten tenir bona visibilitat als cotxes
que surten dels apartaments.
• Arreglar les pedres de l’inici del camí no asfaltat que hi ha al final dels apartaments de la
Colomina de baix, direcció Font de la Serra.
• Posar papereres al pàrquing del Collet de les Barraques.
Propostes per Planès
• Instal·lar miralls convexos a la Font dels Burros, a la sortida dels apartaments cap a la carretera de Planès, a la cruïlla entre el camí de Nevà i el camí de l’Estació.
• Posar uns bancs i una barana de fusta al camí de la Fondalada, tot arribant a Planès.
• Arreglar l’empedrat del nucli central de Planès.

Propostes per Les Casetes
• Instal·lar-hi un cartell d’informació municipal.
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ELS SEMÀFORS
L’enhorabona als organitzadors de la 2a edició de la Run4cancer, una cursa solidària organitzada amb l’objectiu de recaptar fons pels malalts de càncer i els seus familiars. Esperem
que la cursa creixi any rere any.
No volem deixar d’aplaudir la iniciativa d’engegar una fira a Planoles. Som conscients que
és una empresa difícil d’iniciar i, encara més, de mantenir. Des d’aquí en volem animar la
seva continuïtat i, això sí, creiem que fora interessant que se’n repensés la data de celebració.
Després de vuit mesos, el nou govern encara no ha enllestit la pàgina web de l’Ajuntament.
Actualment les pàgines web han esdevingut un primer punt de contacte, un punt d’entrada
a un municipi. Que hi manquin encara tantes coses (entitats del poble, actes del plens,
grups municipals, dades econòmiques...) ens sembla un flac favor a la imatge de Planoles.
Després d’haver demanat insistentment el cost de l’orquestra Gerunda durant la Castanyada, hem obtingut resposta de l’Ajuntament: 2.400€. Ens sembla un despropòsit que es
gastin tants diners en una activitat en la que no hi van participar més de 20 persones.
Ens sembla que una de les maneres d’incentivar la participació ciutadana és obrint una
bústia de suggeriments per a què tothom hi pugui dir la seva. Tot i que era un dels punts del
programa electoral de l’actual equip de govern, els ciutadans encara no disposem d’aquesta
possibilitat.

