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EDITORIAL
En els darrers anys, Planoles s’ha caracteritzat per ser un municipi amb un teixit social molt
dinàmic, digne d’admiració. No crec que al Ripollès hi hagi cap municipi, semblant pel que fa a
població, amb un nombre tan important d’associacions i entitats. I el més important, tan actives i
dinàmiques. De ben segur que esteu pensant en l’Associació de Dones, que compta amb més de
400 membres, en l’Associació Excursionista, que en té uns 260, o en el Club de Tennis, amb 113
famílies associades; però també en una entitat com la Casa de les Papallones, única al Ripollès i
de les més visitades de Catalunya.
Totes aquestes entitats, gestionades de forma completament altruista, les conformen persones
que, per sobre de tot, viuen Planoles i s’estimen el poble. I ho demostren organitzant, en el seu
temps lliure, activitats tan variades i plenes d’èxit com la diada del bolet, el sopar de la Marató,
la plantada de flors, els cursets de tennis o les visites guiades a la Casa de les Papallones, entre
moltes d’altres.

En aquest sentit, l’anterior consistori, encapçalat per l’Eva, era molt proactiu. Hi havia una forta
simbiosi entre l’ajuntament i les entitats. I és que l’equip que governava estava compromès amb
les associacions, les recolzava i participava de manera activa en els seus actes, a més d’organitzar-ne de propis.
Ara, l’actual equip de govern, i especialment des de l’entrada del nou alcalde, ha deixat pràcticament de banda aquest aspecte. M’atreveixo a dir que gairebé només es preocupa de facilitar
les dependències municipals per tal que les entitats hi puguin desenvolupar les seves activitats,
però sense participar-hi de manera activa. Es preocupa, això sí, d’organitzar les activitats de tota
la vida: la festa major, les truites, la festa de la caritat al Puig, la cavalcada de Reis i el nou Mercat
de Santa Llúcia, que segur que tindrà molt d’èxit i que s’anirà consolidant amb el pas dels anys.
Ara bé, on són activitats com la Batega al Bac, la diada de l’11 de setembre (l’alcalde va dir que
tenia un compromís fora del poble), el taller de carabasses per a la castanyada o el Gran Recapte
d’aliments del novembre? Per no parlar de les moltes activitats que es van trobar a faltar aquesta
festa major, on els carrers van quedar sense engalanar i, encara que sigui només una anècdota,
no hi va haver ni ball del fanalet.
El més greu, però, no és tot això, ja que algunes de les mancances poden atribuir-se a oblits
o simplement a la inexperiència. El més greu és l’actitud, l’actitud en majúscules. On eren els
membres de l’ajuntament en els concerts del Romànic en Viu? On eren el dia del tastet de bolets?
On eren en els actes organitzats per l’associació Trenkalòs i l’ONG Namlo Europa al Casino? On
eren el dia que, des de l’escola, s’organitzava una activitat sobre el Comte Arnau, on hi participaren els 25 nens i nenes, juntament amb pares, mares i mestres?
Governar un ajuntament no només vol dir arreglar carrers, clavegueram, enllumenat i tenir el
poble net i endreçat. Sincerament, crec que l’ajuntament ha de ser un actor principal de la vida
social, ha de ser proactiu amb el món associatiu, ha de participar tant en les activitats populars
que organitza el mateix consistori, com en les que organitza la societat civil. En definitiva, ha de
fer una aposta clara per la cohesió social i mostrar una major sensibilitat participativa i econòmica amb totes les associacions i entitats del municipi.
Esperem que aquest tarannà canviï en la resta de la legislatura.
Que tingueu molt bones festes de Nadal i un millor 2017!

David Verge

MÓN ASSOCIATIU I ENTITATS DE PLANOLES

Alguns membres de les associacions i entitats de Planoles. Moltes gràcies a tothom!

Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
de l’Escola Núria Morer i Pi
Telèfon de contacte: 620 981 294
Blog de l’escola: escolaplanoles.blogspot.com.es

L’AMPA de l’escola de Planoles existeix des de principis dels anys 70. Actualment en formen part
unes 16 famílies.
Durant l’any, participen i organitzen un bon nombre d’activitats pensades per a la canalla però
obertes a tothom: la Castanyada, el quinto de Nadal, una parada amb objectes fets pels alumnes
per Santa Llúcia, el Carnestoltes, una parada de llibres i roses per Sant Jordi i la postal de Nadal,
entre moltes d’altres. En totes aquestes activitats, els 25 nens i nenes de l’escola hi col·laboren
molt activament.

Associació de Dones de Planoles

Telèfon de contacte: 972 73 63 59

Després de molt temps realitzant activitats en benefici del poble, l’any 2000 un grup de dones
de Planoles decidí associar-se i formalitzar l’Associació de Dones de Planoles, una de les entitats
més actives, amb més personalitat i amb més persones associades, unes 400 a dia d’avui.
Participen i realitzen un bon nombre d’activitats: la plantada de flors el mes de maig, la xocolatada de la Festa Major, el sopar de Santa Llúcia, el tastet de bolets dins la diada de l’AEP, etc. Ara
bé, la seva tasca més coneguda és, sens dubte, l’organització del sopar en benefici de la Marató
de TV3: 18 edicions amb gairebé 100.000 € recaptats per a la solidaritat.
El 2012 compraren l’actual rellotge de l’església, que feia dos anys que no funcionava. Arran
d’aquest fet i de la gran tasca social que realitzen, l’any 2013 van rebre el Premi Ripollès Líders
en la categoria món associatiu i responsabilitat social.

Associació Excursionista de Planoles (AEP)
Telèfon de contacte: 633 156 011
Correu electrònic: info@aeplanoles.org
Pàgina web: www.aeplanoles.org

Fundada el juliol de 2005 per uns estiuejants amants de la muntanya, actualment compta amb
uns 260 socis i sòcies. Està integrada a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, i és un
dels clubs muntanyencs més actius del Ripollès.
Cada mes organitza, per a tots els públics, excursions a cims del Ripollès o d’altres llocs dels
Pirineus. Han organitzat fins a deu xerrades de muntanya, de manera que per Planoles hi ha
passat el bo i millor de l’alpinisme català: Òscar Cadiach, Mònica Verge, Araceli Segarra, Jordi
Pons, Conrad Blanch, Albert Bosch, Edu Sallent i Esther Sabadell, entre d’altres. A més, organitza
activitats com la diada del bolet -amb un gran èxit de participació-, la diada de l’arbre durant la
festa major, cursets d’esquí per als més petits, acampades per a nens, etc.
Si en voleu saber més o voleu fer-vos-en socis, ho podeu fer a través de la seva web.

Societat de caçadors “Vall del Rigart”
Telèfon de contacte: 651 498 629

Correu electrònic: valldelrigart@valldelrigart.cat

La societat de caçadors es va fundar a principis del anys setanta, amb la creació d’un vedat que
englobava els municipis de Planoles i Toses, més endavant, però, va passar a incloure només el
de Planoles. Actualment compta amb 28 socis. És un col·lectiu que va minvant i envellint.
Tot i que la principal activitat que desenvolupen és la caça, tant la menor com la major, també
duen a terme el control dels ungulats que poblen les contrades de la nostra vall: senglar, cabirol,
cérvol i isard. També realitzen alliberaments de perdiu roja i conills i, des de fa 6 anys, estan en
un programa de reintroducció de la perdiu xerra.
Donat l’augment de senglars en els darrers anys, organitzen batudes conjuntes amb les societats
de caçadors dels pobles veïns, com ara Ribes de Freser, Toses i Gombrèn.

Club de Tennis Planoles
Telèfon de contacte: 676 951 511
Correu electrònic: info@ctplanoles.com
Pàgina web: www.ctplanoles.com

El club, integrat a la Federació Catalana de Tennis, fou creat el gener de 1974 per part d’una
vintena de planolencs, entre residents habituals i estiuejants, i actualment hi ha unes 113 famílies
associades. Disposa de tres pistes de tennis i una de pàdel, tot i que l’èxit d’aquesta última ha fet
que el club es plantegi construir-ne una de nova.
Cada estiu organitza un bon nombre d’activitats: cursets per a petits i grans, el torneig d’estiu,
l’Open de tie-break de tennis i l’Open ràpid de pàdel. La celebració d’un sopar just abans de la
festa major, obert a tothom, és l’acte social que reuneix pràcticament la totalitat dels seus socis.
Cal destacar, també, que durant la primavera el club cedeix les pistes als alumnes de l’escola per
tal que en puguin gaudir.
Actualment, la reserva de pistes ja es pot fer a través de la seva pàgina web.

La Casa de les Papallones
Adreça: c/ Estació 4
Telèfons de contacte: 696 414 592 i 93 889 07 17
Correu electrònic: lacasadelespapallones@gmail.com
Pàgina web: www.lacasadelespapallones.com

Aquest petit museu d’història natural, fruit de molts anys de treball i recerca de la família Gabaldà, està arrelat a Planoles des de l’any 2005. Des de la seva obertura, ha esdevingut un important atractiu, que afegeix valor al poble i aporta el seu granet de sorra a la dinamització econòmica de Planoles. Anualment el visiten unes 400 persones.
Situat en una casa particular d’àmbit familiar, únic a Europa amb aquest format, és obert a tot el
públic. Sense ànim de lucre i amb una clara vocació divulgativa i didàctica, les col·leccions de
papallones, coleòpters, minerals i fòssils constitueixen un document científic d’una gran vàlua.
El públic que la visita és molt divers, des de particulars i famílies, a grups, empreses o estudiosos
(entomòlegs, biòlegs, botànics, geòlegs, etc.). Tot i que la majoria són residents a Catalunya, també rep visitants d’arreu del món. Es poden concertar visites per correu electrònic o via telefònica.

MeteoPlanoles
Adreça: c/ Major 17
Correu electrònic: jordi@meteoplanoles.cat
Pàgina web: www.meteoplanoles.cat

L’estació meteorològica de Planoles va ser creada fa 20 anys pel planolenc Jordi Bober i Perpinyà.
Juntament amb la de Núria, són les úniques estacions oficials de la Vall de Ribes. Està instal·lada
al jardí de casa dels seus pares i consta d’una gàbia meteorològica amb dos termòmetres oficials,
un higròmetre, un psicròmetre, un baròmetre i dos pluviòmetres.
Els sensors de temperatura, humitat i pressió, i els respectius pluviòmetres i anemòmetres, estan
connectats a un PC i envien tota la informació via mòdem a la seu de l’Agència Estatal de Meteorologia, i de manera manual al Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies a aquesta estació i a la feina diària de la família Bober Perpinyà, Planoles té informació
precisa de la seva meteorologia. Aquestes dades es divulguen a través de la seva pàgina web i la
de l’ajuntament, i a l’espai el Temps de TV3.

LA PEDRA A LA SABATA
Què feu amb els meus impostos?

Servei menjador gratuït per a tots els alumnes de l’escola, durant tota la legislatura. Finançat per
sponsors externs a l’ajuntament.
No, no ens hem begut l’enteniment. És un fragment literal del programa que CiU va presentar
a les darreres eleccions, i que ha esdevingut la promesa electoral que fa anar més de corcoll
l’actual equip de govern. I és que tot i que en el darrer acte de campanya l’aleshores alcaldable
Txema Corcuera afirmava tenir-ho gairebé lligat, la realitat s’entossudeix a desmentir-lo, tant a ell
com a l’alcalde actual, Enric Gràcia.
El despropòsit és majúscul, i les mentides s’han encadenat una darrera l’altra. Sempre que algun
pare o mare els ho ha preguntat la resposta ha estat, si més no, ambigua: ja ho tenim gairebé
lligat, en breu es pagarà. Però aquest en breu es fa esperar, esperar, i esperar... i ja portem un trimestre del curs 2016-2017 i encara no s’ha pagat el menjador del curs anterior. Ah! i si els pares
volen concretar qui és el patrocinador… silenci, mutisme absolut.
I el pitjor de tot és que ara sembla que l’equip de govern s’ha entossudit a complir part de la promesa. Només una part, però, pagar. Pagar, sí, però amb diners que no surten del patrocini, sinó
que provindrien dels impostos que tots i cadascun de nosaltres paguem!

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

ELS SEMÀFORS
Mercat de Santa Llúcia. Aquests darrers dies s’ha celebrat la segona edició del mercat. Sens
dubte una bona iniciativa de l’ajuntament que ha d’ajudar a promocionar Planoles. Esperem
que en els propers anys es consolidi i que vagi guanyant importància.

Sopar de la Marató. Un any, i un altre, i un altre… i ja en són 18! No podem dir que ens sorprenguin, perquè ja ens hi tenen més que acostumats, però el treball incessant i desinteressat de
l’Associació de Dones es mereix un 10. Quin goig veure la sala del Casino tan plena! Quin goig
comprovar que a Planoles la solidaritat és un valor a l’alça!

Horari dels plens. Està clar que des de l’ajuntament no es fa cap esforç per comunicar i per
facilitar la participació en la gestió. La primera acció del nou equip de govern ha estat imposar que els plens se celebrin els dilluns a dos quarts de dues. Tot i les reiterades peticions de
l’oposició per tal que els plens es convoquin a partir de les 19 h, per facilitar així la compaginació de la vida laboral i municipal, Planoles és, a dia d’avui, l’únic municipi del Ripollès
que celebra els seus plens ordinaris fora d’aquest horari. Una atzagaiada més del nou alcalde.
Horts municipals. El pressupost per al 2017 aprovat per l’equip de govern preveu una nova
partida als horts municipals. Sí, ja sabem que 900 € és la xocolata del lloro, però és que inicialment se n’havien prevists 1.200, i se’n gastaran, pel cap baix, 3.200, gairebé tres vegades
més. Ja ho hem dit més d’un cop: es tracta d’una bona idea però molt mal executada.

Pujada d’impostos per als automòbils. Des que en l’anterior legislatura s’eixugà bona part
del deute que havia deixat l’alcalde Josep Fernández i, gràcies a la revisió cadastral de 2016,
l’ajuntament de Planoles té una bona salut econòmica. Per això ens sorprèn que es decideixi
incrementar en un 4% l’impost sobre els vehicles. No hem d’oblidar que tenir cotxe en municipis com Planoles és una necessitat, no un luxe.
La promoció turística, en mans de qui? El 2016 l’ajuntament decidí no invertir en l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès (antic Consorci Ripollès Desenvolupament) i deixar la promoció
turística en mans de Turisme Vall de Ribes. Ara, per al 2017, no es preveu cap mena d’inversió
en promoció de Planoles a través d’aquesta entitat turística de la Vall de Ribes.

Agilitat en les instàncies. No ens cansarem de denunciar la burocratització que comporta haver de comunicar qualsevol cosa, per petita que sigui, mitjançant una instància. Ara bé, ja que
és el sistema escollit pel consistori, agrairíem una major celeritat a l’hora de donar resposta i
que es respongués a tothom.

Neteja del poble. Encara queda molt per fer, però la sensació és que, a dia d’avui, el poble
està més net que ara fa un any.

