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EDITORIAL
L’editorial d’aquest 4t butlletí de GpP estava dedicada íntegrament a l’Escola de Planoles però
amb els últims esdeveniments ocorreguts a Planoles hem considerat convenient modificar-la.

DIMISSIÓ DE L’ALCALDE DE PLANOLES SR. TXEMA CORCUERA
El passat 21 de juliol, el Sr. Txema Corcuera va renunciar com a alcalde i com a regidor de
l’Ajuntament de Planoles. En el seu discurs va exposar que dimitia “per motius externs a l’Ajuntament i per la no entesa i pèrdua de confiança mútua amb l’actual equip de govern”.
Si els regidors Enric Gràcia i Montse Viñas no estaven d’acord amb la gestió de l’alcalde el que
haurien d’haver fet és dimitir ells i l’alcalde substituir-los.
Però bé, en definitiva, queda clar que el grup municipal de GpP no ha tingut res a veure amb la
seva dimissió.
En un altre punt del discurs, i en al·lusió a nosaltres, va afegir “destacar que teniu una oposició
forta, i a vegades digna, perquè en el seu moment va evitar una moció de censura promoguda
pels meus propis companys de l’equip de govern, i tot just fa uns dies la mateixa oposició va

renunciar a un oferiment fet per jo mateix, respecte governar plegats, on els vaig oferir l’alcaldia,
pensant en el futur del poble”.
En només tres mesos, i per responsabilitat, GpP ha refusat dues mocions de censura promogudes
pels mateixos membres de l’equip de govern de Convergència, que haurien provocat una forta
inestabilitat i dificultat de governabilitat per a la resta de legislatura.
Finalment voldríem agrair al Sr. Txema Corcuera la dosi de sinceritat en el seu discurs de dimissió.

INVESTIDURA DEL NOU ALCALDE SR. ENRIC GRÀCIA
D’altra banda, el passat 2 d’agost es va nomenar el Sr. Enric Gràcia com a nou alcalde de Planoles i el Sr. Jeroni Marín, com a nou regidor. Tots dos formen part del grup municipal de Convergència.
En el discurs d’investidura, el Sr. Enric Gràcia va dir que havien tingut un any dur ja que s’havien trobat un ajuntament en molt males condicions econòmiques, on els números de l’anterior
legislatura estaven poc clars i que, per aquests motius, no havien pogut tirar endavant alguns
projectes durant aquest primer any de legislatura. Va afegir, també, que feia anys que el municipi
no invertia en clavegueram, enllumenat públic i neteja de boscos; i que, per tant, hi havia molta
feina a fer i s’havien d’arreglar molts temes.
També va fer referència a la burocràcia que es generava a l’Ajuntament i que la nova secretària
interventora era jove, inexperta i insegura, que se li acumulava la feina i que ho intentarien arreglar.
Com a resultat, de moment, ja no es faran més juntes de govern local, els plens ordinaris passen
a fer-se cada tres mesos en lloc de cada dos, ja que això suposava feina, papers i una burocràcia
tremenda.
Va afegir que intentarien tirar endavant l’extens programa electoral que tenien en els dos anys i
mig que els hi quedava de legislatura.
Finalment va reconèixer que havia comès algun error, sense especificar quin.
Considerem que va ser un discurs bastant alarmista, poc engrescador, poc motivador i amb certa
dosi de prepotència.
D’una part comentar que durant els anys de gestió d’Eva Salmerón en cap moment –i repeteixo, en
cap moment- hi va haver malversació de fons tal com va insinuar en el seu discurs d’investidura.

D’altra part, recordem a l’equip de govern que durant els 7 anys de legislatura d’Eva Salmerón es
va haver d’eixugar gran part del deute generat pel Sr. Josep Fernández Cid, alcalde de Convergència que va tenir problemes amb la justícia.
També recordar que durant la legislatura 2011-2015 la Generalitat, a causa de la crisi econòmica, no va treure el Pla d’Obres i Serveis i, per tant, el projecte que s’havia elaborat de millora de
l’enllumenat no es va poder tirar endavant.
Per tant, aquests són els dos motius pels quals no es van poder realitzar grans inversions durant
aquella època.
No obstant això, sí que es va invertir en clavegueram, ja que es va dur a terme una fase del sanejament de la Serreta de Planès.
Potser sí que l’Ajuntament que va deixar GpP l’any 2015 no estava del tot bé i segur que hi havia
moltes coses a millorar, però està clar que es va deixar un Ajuntament en una situació molt
millor a la que hi havia en l’època anterior on hi van haver problemes molt més greus, com ara:
creixement del deute, no hi havia secretària, ni agutzils, ni comissió de festes, l’escola de Planoles només tenia 7 nens, poca dinamització social, etc… I tots aquests problemes es van anar solucionant fins deixar un Ajuntament estabilitzat i sense fer gala de prepotència dient que havíem
vingut per solucionar-ho tot.
Per últim, afegir que és una llàstima -una autèntica llàstima- que la primera decisió presa pel nou
equip de govern de Convergència hagi estat ampliar la periodicitat dels plens ordinaris, que han
passat a tenir lloc cada tres mesos, en lloc de cada dos mesos com fins ara, i modificar l’horari.
D’aquesta manera, els plens es faran a les 13:30 del migdia!!, un horari mai vist a l’Ajuntament
de Planoles en els últims 10 anys, la qual cosa dificulta de manera clara la comunicació amb
l’oposició pel que fa als temes del dia a dia del poble, així com l’assistència del públic en general.
Us desitgem a tot l’equip de govern de Convergència molta sort per a la resta de legislatura.
Que gaudiu d’una molt bona Festa Major!!

David Verge

ESCOLA NÚRIA MORER I PI

L’Escola Núria Morer i Pi de Planoles és un dels principals actius del municipi, per no dir el més
important si pensem en el futur del poble.
Aquest darrer curs escolar hi ha hagut 16 alumnes escolaritzats d’edats compreses entre els 4 i els
12 anys.
Els alumnes estan dividits en dues aules i cada grup té una tutora. A l‘aula d’educació infantil i
cicle inicial hi ha l’Elena, que alhora també és la directora de l’escola; i a l’aula de cicle mitjà i
superior, la Lourdes. A banda de les tutores, l’escola també compta amb una mestra especialista
d’anglès, la Montse; d’educació física, la Míriam; i de música, l’Ariadna. Tot aquest professorat el
comparteix amb l’altra escola de la ZER Comte Arnau, l’escola de Vallfogona de Ripollès.
El curs vinent hi ha previst que s’incorporin a l’escola entre 6 i 8 alumnes més, amb la qual cosa
es podria arribar a uns 24/26 alumnes escolaritzats!!

Tot un èxit si tenim en compte que fa 7 anys hi havia només entre 7 i 8 alumnes amb el conseqüent risc de desaparició de l’escola.
Però una molt bona gestió de l’anterior alcaldessa i l’arribada de noves parelles a Planoles (més
de 15 en els últims 10 anys) ha permès que l’escola tingui el futur a curt termini assegurat.
Actualment és l’única escola, juntament amb la de Vallfogona i la d’Ogassa, que queda en poblacions de menys de 300 habitants del Ripollès.
Si fem una mica d’història, fa 50 anys hi havia escola a Toses, Fornells de la Muntanya, Campelles, Queralbs, Pardines i Gombrèn. Totes, però, han anat tancant i això implica perdre un atractiu
perquè poblacions tan petites de muntanya puguin anar creixent amb població que hi visqui tot
l’any d’una manera sostinguda.
D’aquí la importància de garantir el futur de l’escola Núria Morer i Pi. Aquí l’Ajuntament de
Planoles hi té un paper cabdal, un paper que ha de ser proactiu, de recolzament a l’escola a tots

els nivells, ja sigui amb inversió en equipaments escolars, amb un manteniment continuat de les
instal·lacions actuals, o amb el suport als mestres i a l’Ampa de l’escola.
No obstant això, segons el pressupost 2016 de l’Ajuntament de Planoles, en l’apartat d’inversions només hi ha 4.000 € destinats a l’escola ja que la resta d’inversions estan destinades, entre
d’altres, a la piscina (15.000 €), pintura i enllumenat del Casino (14.000 €). Jardí Centre de
Biodiversitat (5.000 €); fotocopiadora i escàner per a l’Ajuntament (5.000 €), un tractor (5.000 €)
i horts municipals (1.200 € - tot i que actualment l’import invertit en aquest aspecte ja ascendeix
a 2.300 €).
Per a nosaltres, aquesta inversió és totalment insuficient si tenim en compte: d’una banda, l’estat
actual de deteriorament de l’escola, i d’altra banda, el fort increment d’alumnat previst per al
curs vinent.
Per tant, demanem una major inversió per a l’escola per als propers anys per part de l’Ajuntament.
Segurament seran diversos els motius que faran que gent jove vingui a viure a Planoles, però si
assegurem la continuïtat de l’escola Núria Morer i Pi aconseguirem que Planoles sigui, en un
futur proper, un poble referent del Pirineu català per venir a viure-hi.

QUÈ VOLEU SER DE GRANS?
Ainhoa: Perruquera i cuinera.
Èlia: Infermera d’animals, veterinària d’animals.
Marta: Mestre.

Què és el què més us ha agradat de les coses que us han ensenyat aquest anys a l’escola?
Grau: Les jornades esportives i les intensives. En les esportives hem fet fitness, handbol, futbol,
escalada…

Feu música, quins instruments toqueu?
Agnès: Síiiii. El triangle i... ara no em surt.
Damià: La pandereta

Coneixeu l’escola de Vallfogona?
Tots: Sí, clar.

Hi teniu amics?
Daniel: A Vallfogona hi ha 10 nens.
Luka: Vàrem anar a visitar Vallfogona.

Sabeu perquè la vostra escola és diferent?
Guim: Per què és una escola rural. Hi ha pocs nens i fem la feina entre tots, i ens ajudem. Anem
a dues classes, la dels petits i la dels grans.

Quina és l’assignatura que més us agrada?
Jana: Plàstica i català.

Quès és el que més us ha agradat de les coses que us han ensenyat aquest any?
Laia: Informàtica, teatre, psico...

Max: Educació física.

Què és el que més t’agrada de Planoles?
Luka: Jugar... a la pista.
Daniela: La piscina. A l’estiu hi anem molt.
Eli: La piscina a l’estiu.

Qui anirà l’any vinent a l’instititut?
Mestra: Ningú... (els més grans fan 5è).

Quins contes sabeu?
Marta: La caputxeta vermella.
Agnès: Els tres porquets i les set cabretes.
Daniela: Espera, com se diu...? El Tabalet.

Esteu contents que l’any vinent vinguin més nens a l’escola?
Tots: Sííííííííííííííííííííííí
Directora: De P3 vindran 4 nens. Quins nens vindran, a veure? El Nacho, el Miquel, la Júlia i
l’Ot. De P4, l’Aura. De P5, el Nil. De 1r un nen que es diu Urn (el meu cosí diu l’Èlia). De 6è
vindrà una nena que es diu Mireia… per tant… 8 nens més. Aquest any hem sigut 16 nens… i
l’any vinent?
Laia: 24
Tots: 24.
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