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EDITORIAL
Aquest mes de maig farà 10 anys que un grup d’amics i amigues, inquiets per la situació en què
es trobava Planoles, vàrem decidir, després d’uns mesos de reunions, debats i discussions, formalitzar una agrupació d’electors per poder concórrer a les eleccions municipals. Fou l’embrió de
l’actual Agrupació d’electors Gent per Planoles.
En aquelles eleccions de 2007 la nostra inexperiència en els afers relacionats amb la política
municipal, així com en processos electorals, ens va portar a demanar assessorament a Esquerra
Republicana de Catalunya. Els companys i amics d’ERC ens aconsellaren i ens facilitaren els
tràmits administratius per poder concórrer a unes eleccions. I dit i fet, el 27 de maig de 2007, i
sota el nom d’Independents per Planoles - Acord Municipal, vàrem aconseguir entrar al consistori
de Planoles amb 2 regidors.
Des de l’oposició ens vàrem implicar en el dia a dia de Planoles. De fet, i arran que l’alcalde de
CiU va haver de plegar per malversació de fons, els darrers dos anys i mig d’aquella legislatura

col·laboràrem amb la nova alcaldessa, l’Eva Salmerón. Una relació de treball que, a les eleccions
de 2011, ens portà a unir forces i a compartir el projecte engrescador de Gent per Planoles.
En aquelles eleccions ens desvincularem de qualsevol paraigües polític. Enteníem, i ho seguim
pensant, que els partits poden generar dinàmiques perverses i que, si bé són necessaris per a la
Política en majúscules, el govern municipal d’un poble com Planoles s’ha de fonamentar en el
diàleg entre diferents, essent, la clau de la gestió municipal, la proximitat. Creiem que les grans
decisions es poden prendre entre tots i totes, dialogant amb respecte i buscant punts en comú
amb els qui no pensen com nosaltres.
I així intentàrem fer-ho en els quatre anys de l’anterior legislatura. Encapçalats per l’Eva vàrem
aconseguir, a part d’una gestió seria i responsable, un Ajuntament proper, familiar, obert a la gent,
comunicatiu, transparent, alegre i participatiu. Vàrem cometre alguns errors, només faltaria. Es
varen fer coses, però de ben segur se n’hagueren pogut fer moltes més. No podem oblidar que
foren quatre anys econòmicament difícils, en tant que un dels efectes de la crisi econòmica fou
la supeditació de la despesa municipal al control de l‘estat. Un control que es veié agreujat a
Planoles per la necessitat de retornar els diners malversats per l’anterior alcalde.
Han passat deu anys de millors i pitjors moments municipals i aquell grup d’amics i amigues s’ha
anat ampliant, sent actualment un equip cohesionat, sòlid, il·lusionat i engrescat. Molt engrescat
per fer de Planoles un municipi que sigui un referent del Pirineu Català.
Que tingueu una molt bona Setmana Santa!
David Verge

Sara Terraza. 15 d’abril concert a Planoles
Després del seu pas com a solista pel programa Oh Happy
Day de TV3 amb el Cor Geriona, i d’una gira de més de
50 concerts per tot Catalunya, ha començat el seu propi
projecte. Amb referents de grans veus femenines com Amy
Winehouse, Etta James, Lauryn Hill o Selah Sue, ha adquirit
un estil Pop-Soul molt personal juntament amb els grans
músics que l’acompanyen i que enriqueixen el treball.
No us perdeu el concert d’aquesta genial artista!

Pròximes activitats de Gent per Planoles
Neteja llera del riu i butifarrada. Entre maig-juny.
Sardinada popular. Mes d’agost.

LA FESTA DE LES TRUITES
Tal i com ens diu Joan Amades en el Costumari Català, la menja de grans quantitats d’ous coincidint amb la finalització de la quaresma, durant la qual era considerat pecat menjar-ne, és una
tradició que depassa les fronteres del nostre país.
El mateix Amades en cita diversos exemples. El més proper el situa a la Garrotxa, on era obligat,
el diumenge de Pasqua, menjar truita, com més gran millor, amb talls de cansalada i de botifarra
a dins. A les terres lleidatanes, per posar un altre exemple, el matí del diumenge, els caramellaires recollien grans quantitats d’ous i cansalada i en feien un àpat col·lectiu.
A Planoles la menjada de les truites amb rostillons s’ha celebrat sempre el dilluns de Pasqua. Era
tradició que els homes del poble, a partir de les 12 de la nit del dissabte al diumenge, acabada la
missa, comencessin la cantada de caramelles per les cases de pagès dels voltants: cal Gasparó,
cal Baldric de dalt, cal Rovell, les Casetes, Serrat, Cruells, cal Fosses, Planès... Les cases, a més
d’oferir llonganissa i un porró de vi per fer menys feixuga la feina dels caramellaires, els donaven
ous i cansalada. L’endemà, el diumenge de Pasqua, continuava la cantada pels carrers del poble,
i la recollida d’ous i cansalada.
El dilluns els homes es posaven el davantal i, a la plaça de l’Ajuntament, començaven a fer les
tradicionals truites de rostillons. Les primeres eren per als malalts, que els les repartien casa a
casa. A continuació la canalla, que asseguda a la vorera esperaven el seu torn. I, en acabar, truita
de rostillons per a tothom qui en volia.
A principis dels setanta la festa de les truites es desbordà i morí d’èxit. Cotxes i autocars, en
tornar de vacances, feien parada a Planoles. Així ho relatava la Vanguardia el 17 d’abril de 1974,
dos dies després del dilluns de Pasqua, on després d’explicar que no s’havia pogut celebrar la festa per manca de col·laboració, deia: «Lo típico de esta celebración consiste en que los habitantes
del pueblo invitan a todos a unas tortillas rellenas de trozos de tocino –los “rostillons”– acompañadas de pan y vino en abundancia. Para dar idea de la popularidad de esta concentración
hay que señalar que el año pasado se consumieron 600 docenas de huevos, 150 kilos de tocino,
400 kilos de pan y 200 litros de vino. En total se sirvieron 7.000 raciones. Tanto fue el éxito de la
“tortillada”, a la que asistieron propios y extraños, que para este año se preveía el reparto de unas
10.000 raciones».
I clar, la festa deixà de fer-se. No fou fins uns anys després, el 1980, amb l’arribada del primer
Ajuntament democràtic, que, sense donar-li cap mena de publicitat, es recupera la festa, una
festa que perviu avui entre tots nosaltres.
Bon profit!!

ELS SEMÀFORS
Aplaudim la iniciativa de l’Oncolliga per l’èxit en l’organització de la quarta edició de la
cursa Run4cancer. Ja sabem que és difícil arrencar una iniciativa d’aquest tipus, però encara ho és més mantenir-la i que, any rere any, augmenti el nombre d’inscripcions. Moltes
felicitats!

L’AEP segueix imparable en la dinamització social del municipi. La participació de més de 50
nens i nenes de Planoles en l’onzena edició del curset d’esquí d’enguany així ho mostren. No
cal dir res més.

Celebrem la iniciativa de l’Ajuntament de realitzar reunions periòdiques amb diferents col·lectius de Planoles per tal de promoure el turisme al municipi. Esperem que tot plegat arribi a bon
port i representi una embranzida per al turisme del nostre poble.

El canal de comunicació engegat per l’Ajuntament, “piulapp”, és, sens dubte, una molt bona
iniciativa. Des d’aquí encoratgem tothom a formar-ne part. La sensació, però, és que l’Ajuntament no el potencia, en tant que no comunica moltes de les activitats que es fan. Per què no es
va comunicar la cursa Run4Cancer, o el sopar de la gent gran, o la festa de Carnestoltes, o les
reunions per parlar del Turisme a Planoles, o les dates dels plens extraordinaris? Inexplicable.

Som a mitja legislatura i la pàgina web de l’Ajuntament segueix sense estar actualitzada o
amb errors importants, com l’horari del consultori mèdic o dels plens ordinaris. Si parlem de
temes municipals, un contingut tan important com Govern obert i transparència és incomplet
i no està al dia (falten actes, informació econòmica, informació institucional i organitzativa...).
Tampoc s’informa regularment de les activitats que es fan al poble o no hi ha enllaços amb
les diferents pàgines webs de les entitats del poble (AEP, Club de Tennis..). És una llàstima.
Després d’un temps en què la neteja del poble havia millorat, i així ho expressàvem en l’anterior butlletí, sembla que ha tornat la deixadesa. El poble es torna a veure brut, deixat. Ja sabem
que els horts municipals i el jardí de la biodiversitat són molt importants per l’actual Equip de
govern, però creiem que cal prioritzar el dia a dia. La tasca principal dels agutzils ha de ser
el manteniment, i només dedicar-se als horts i al jardí quan el poble estigués ben endreçat.
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