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TELÈFONS

HORARIS DE SERVEIS
SERVEI D’URBANISME
L’arquitecte i l’arquitecte tècnic
atendran les consultes els
divendres de cada quinze dies,
de 10 a 13 h.
SERVEI D’AIGUA
DE PRODAISA
Tercer dilluns de cada mes,
de 13 a 14 h.
JUTJAT DE PAU
Divendres, de 13 a 14 h.
RECOLLIDA DE
TRASTOS VELLS
Es pot anar a la deixalleria de
Besalú, de dilluns a divendres,
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Tel. 618 65 04 72
DISPENSARI
D’ARGELAGUER
Metgessa:
Quionia Villar
Dilluns de 13:00 a 14:15 h
Dimecres de 8:10 a 9:30 h
Divendres d’11:00 a 12:00 h
Infermera:
Laura Sánchez
Dilluns de 13:00 a 14:15 h
2n i 3r dimecres de cada mes
de 8:10 a 9:30 h
Divendres d’11:00 a 12:00 h
Extraccions:
El 1r i 3r dimecres de cada mes.
Hora: de 8 a 8:30 h
L’atenció domiciliària es farà
fora d’aquest horari.

Telèfons programació visites:
902 11 14 44 - 24 h al dia
972 59 05 73 - www.ics.gencat.cat/citaprevia/Visites.jsp
De 8 a 15 h de dilluns a
divendres.
DISPENSARI DE TORTELLÀ
Metge:
Enric Bayona
Dilluns a dimecres d’11:00 a
12:30 h
Dijous de 8:20 a 11:00 h
Divendres de 13:00 a 14:10 h
Infermera:
Montserrat Parramon
Dilluns d’11:00 a 13:00 h
Dimarts d’11:00 a 12:30 h
Dimecres d’11:00 a 13:20 h
Dijous de 10:00 a 11:10 h
Divendres de 12:30 a 14:00 h
Extraccions:
Dijous de 8:00 a 9:00 h
Llevadora:
Dijous de 12:00 a 12:30 h
URGÈNCIES A BESALÚ
CAP de Besalú.
Tel. 972 59 05 73
De dilluns a diumenge
de 8:00 a 20:00 h.
Si necessiteu ser atesos d’urgència de 20:00 a 8:00 h del
matí, truqueu al telèfon 112.
També podeu adreçar-vos a
l’Hospital Sant Jaume d’Olot.
c/ Mulleras, 15.
Telèfon 972 26 18 00

Ajuntament
972 68 71 37
Fax
972 68 78 21
Pàgina web
http://pobles.ddgi.es / argelaguer
Correu electrònic
Ajuntament@argelaguer.cat
Servei d’aigües (Prodaisa)
972 20 20 78
Gas Natural Fenosa (Atenció al client)
902 20 08 50
(Avaries)
900 75 07 50
Bassols Energia
972 26 01 50
Endesa (Atenció al client)
902 50 88 50
(Avaries)
800 76 07 06
Jutjat de Pau (St. Joan)
972 29 03 03
Parròquia (Mn. Àngel Torres)
972 68 71 85
Escola
972 28 70 59
Consultori Argelaguer
972 68 76 06
Consultori de Tortellà
972 68 75 56
Urgències (CAP Besalú)
972 59 05 73
989 30 40 88
Farmàcia Argelaguer
669 88 67 57
Farmàcia Besalú
972 59 12 73
Farmàcia Sant Jaume de Llierca
972 68 72 01
Farmàcia Montagut
972 68 70 88
Farmàcia Castellfollit de la Roca
972 29 40 18
Farmàcia Tortellà
972 28 71 02
Hospital d’Olot
972 26 18 00
Hospital de Girona J. Trueta
972 20 27 00
Hospital de Girona (habitacions)
972 22 49 55
Servei Funerari (J. Planella)
972 68 71 17
972 28 79 04
626 35 84 89
Funerària Puig
607 66 89 99
Creu Roja d’Olot
972 27 22 22
Fax. 972 26 23 18
Transport Sanitari de Catalunya Ambulàncies
visites, rehabilitacions)
972 90 85 66
Mossos d’Esquadra d’Olot
972 54 17 00

FARMACIOLA
Argelaguer:
De dilluns a divendres,
de 12:00 a 14:00 h
ESCOLA
Horari acadèmic:
Matí, de 9:00 a 12:30 h
Tarda, de 15:00 a 16:30 h
Servei de menjador:
De 12:30 a 15:00 h
MISSES
Festes locals i tercer dissabte de
cada mes a les 6 de la tarda.
DEIXALLERIA MÒBIL
Cada dos mesos.
Ubicació: Parc infantil
(consulteu la informació
dels dies als contenidors)
CORREUS
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres,
de 13:15 a 13:30 h
Tel. 972 57 09 99
SALA DE LECTURA
dilluns de les 11:00 a les
13:30 h i de les 16:30 a les
19:00 h i dimecres i dijous
de les 16:30 a les 19:00 h.
Tel. 872 204 077

Fora de l’horari de la consulta d’Argelaguer
podeu trobar la doctora i la infermera al CAP de Besalú
Telèfon d’emergències de Catalunya:
Mossos d’Esquadra, Bombers
i Serveis d’emergències Mèdiques (ambulància)

BENESTAR SOCIAL
Assistent Social:
Helena Güell, CAP Besalú
Dimecres de 9:00 a 13:00 h

Atenció a dones en
situació de violència

www.gencat.cat/ics

HORARIS DE LA TEISA

BUS TRANSVERSAL
DE LA GARROTXA

Besalú - Banyoles - Olot

Banyoles - Besalú - Olot

Girona

Direcció Olot: Sortida d’Argelaguer a les
7:09 h, 8:09 h, 9:09 h, 10:09 h, 11:09 h,
12:09 h, 13:09 h, 14:09 h, 15:09 h, 16:09 h,
17:09 h, 18:09 h, 19:09 h, 20:09 h, 22:24 h
Direcció Besalú: Sortida d’Argelaguer a
les 6:12 h, 6:57 h, 7:57 h, 8:57 h, 9:57 h,
10:57 h, 11:57 h, 12:57 h, 13:57 h, 14:57 h,
15:57 h, 16:57 h, 17:57 h, 18:57 h, 19:57 h
HOSPITAL NOU D’OLOT: hi podreu arribar
des de l’estació d’autobusos d’Olot.
TARGETA DAURADA: descompte del 25%
per a jubilats a partir de 60 anys.

900 900 120

Sortides
de Girona

Banyoles

Besalú

7.15
7.40
9.10
10.05
11.10
12.05
13.10
14.05
15.10
16.05
17.10
18.10
19.10
21.30

7.55
8.20
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45
18.45
19.45
22.05

8.08
8.35
10.03
11.05
12.03
13.05
14.03
15.05
16.03
17.05
18.03
19.05
20.03
22.18

Dissabtes i diumenges (i festius):
Sortida de Girona 9.15, 11.15, 17.15, 19,.15 i 19.15
Arribada a Argelaguer: 10.08, 12.08, 18.08, 20.08, 22.08

Arribades
a Olot
8.50
9.45
10.45
11.35
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45
18.45
19.45
20.45
23.00

Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner

Olot

Ajuntament
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.

Sortides
d’Olot

Besalú

5.45
6.30
7.30
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30

6.12
7.03
7.57
9.03
9.57
11.03
11.57
13.03
13.57
15.03
15.57
17.03
17.57
19.03
19.57

Banyoles

6.30
7.20
8.20
9.20
10.20
11.20
12.20
13.20
14.20
15.25
16.20
17.20
18.20
19.20
20.20

Dissabtes i diumenges (i festius):
Sortida d’Olot: 9.30, 11.30, 13.30, 16.30, 19.30
Arribada a Argelaguer: 9.52, 11.52, 13.52, 16.52, 19.52

Arribades
a Girona

7.10
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
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Salutació
Ara fa quatre anys, en aquesta mateixa secció de L’Argelaga, expressava el meu agraïment a tot el poble per
dipositar la seva confiança en la nostra candidatura, i
ara ho torno a fer.
Aquest cop amb persones diferents, però amb una voluntat fèrria de treballar pel nostre poble. Vull agrair i
felicitar els regidors que han plegat per la seva dedicació i feina feta aquests darrers quatre anys. Penso que
hem millorat en molts aspectes i hem assolit alguns
objectius importants, com la millora en telecomunicacions, en deixalles... però la més important és la cohesió
social.
Els que repetim legislatura i els nous regidors seguirem
treballant en la millora del poble i la vida dels seus
ciutadans i ciutadanes.
També vull agrair a tots els membres de la candidatura,
i en especial als nous regidors, el compromís que han
manifestat amb la resta d’argelaguencs d’assumir el
càrrec de regidors. Soc del parer que tothom hauria de
viure aquesta experiència.
Aprofito aquestes línies per desitjar-vos una bona festa
de Sant Damas, i ja que hi som un Bon Nadal i Any Nou.
Artur Ginesta

El consell de redacció

us desitja

Molt Bones festes!
La Marta Rius deixa el consell de redacció.

Moltes gràcies Marta per la teva
col.laboració fins ara en la revista.
Si esteu interessats a col·laborar en la redacció de L’Argelaga, ens podeu
fer arribar els vostres escrits a l’Ajuntament, els podeu donar a qualsevol
persona del consell de redacció o bé enviar un correu electrònic a: revistaargelaga@gmail.com. La revista es reserva el dret de corregir-los tant a nivell
ortogràfic com gramatical i a publicar-los en un número o bé el següent en
funció de l’espai disponible i de la data de lliurament.
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Informació Municipal

Nou ajuntament després de les eleccions municipals
El passat 26 de maig es van celebrar les eleccions municipals, amb una participació del 67,5% dels veïns del poble.
El dissabte dia 15 de juny es va constituir el nou Ajuntament, el qual està format per:
Artur Ginesta Rambla
Alcalde i responsable de l’àrea d’urbanisme
i hisenda
Xevi Quintana Ricart
Regidor de serveis, benestar
Núria Roig Bazan
Regidora de participació ciutadana
M. Alba Cordonets Galdon
Regidora d’esports i joventut
Jordi Buch Juanola: Regidor d’ensenyament
Sergi Balateu Fàbrega
Regidor de noves tecnologies i promoció
Oriol Mascaró Vidal
Regidor de medi ambient

Modificació de les ordenances fiscals per al proper exercici 2020
Un any més i dins del darrer trimestre de l’any, és preceptiu aprovar els increments que s’han d’aplicar als impostos i les taxes per al proper exercici. Enguany es va fer en
el Ple del passat 5 de novembre.
L’Ajuntament vol continuar amb la voluntat, mentre es
pugui, de no incrementar la pressió fiscal de les famílies
del poble, i NO APUJARÀ cap impost ni cap taxa, sinó al
contrari.
Aquesta vegada conscients de l’esforç que han fet els
veïns per adaptar-se als canvis continuats en el servei de
residus. Primer agrupant els contenidors en llocs puntuals
del poble, després amb la prova pilot que es va fer decidir

Habitatges:

el millor sistema de recollida, i per últim amb la implantació del sistema de recollida en proximitat de 5 fraccions
amb accés controlat dels contenidors. Ara podem afirmar
que es comencen a veure el resultats, i tal com ja ha sortit
publicat en els mitjans de comunicació Argelaguer és el
municipi que recicla més bé.
Tot aquest procés de canvis ens han de conduir a pagar
la taxa per generació molt aviat.
Per tant, i donat que els resultats són positius i favorables,
l’Ajuntament reduirà la taxa d’escombraries domèstiques.
Per a l’any 2020 les taxes seran les següents:

Any 2019

Any 2020

Per cada habitatge estigui habitat o no

141,95

108,58

Per cada habitatge amb una persona jubilada

74,38

54,29
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Informació Municipal

Obres municipals
Finalitzades

Canvi de lluminàries no eficients als quadres de llums del C/ Perers, Camí de la Roda,
Plaça Generalitat i C/ Major

Programa de Treball i Formació 2018

Aquest Ajuntament ha completat la renovació de les lluminàries del nucli urbà, tant les del nucli d’Argelaguer
com les del Barri del Pont.

Aquest projecte, al qual ens vam acollir diferents pobles
de la comarca, gestionat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, ha permès que les persones que hi han participat
puguin millorar la seva formació, autonomia i desenvolupament personal i els sigui més fàcil inserir-se al mercat
laboral.

Totes aquestes actuacions estaven incloses en el marc del
PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible) que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de
CO2 l’any 2020.
L’actuació d’enguany ha consistit en la millora dels quadres de l’enllumenat del sector est del nucli d’Argelaguer
que compren els carrers del C/ Perers, Camí de la Roda,
Plaça Generalitat, Til·lers i la Plaça.

Aquest any el municipi s’ha pogut continuar beneficiant
amb el programa de Treball i Formació iniciat l’any passat.

El balanç general de les feines executades dona un resultat positiu. Les feines executades que s’han portat a
terme són les de manteniment, gestió i millora d’espais i
equipaments municipals, i tasques de jardineria com ara
desbrossar, netejar i adequar espais i camins públics.
L’Ajuntament ha sol·licitat la inclusió en el programa
Treball i Formació 2019 per si podem continuar amb el
projecte.

I suposarà un estalvi anual d’11.922 Kwh, que representa deixar d’emetre 1,39 tn de CO2 i també un estalvi econòmic de 1.192€.
Aquesta obra ha tingut un cost de 16.666,13€ i ha
comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona
de 12.500,00€.

Pol. Ind. Can Portella, parcel·la 3
Apartat de Correus 134
17853 ARGELAGUER (Girona)
Tel. 972 68 80 32 - Fax 972 68 80 34
www.gelada.com - gelada@gelada.com
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Informació Municipal
Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a
l’escola Montpalau
Ja es troba en funcionament
la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb sistema
d’emmagatzematge.
Aquesta instal·lació està formada per un generador de 5.500
Wp constituït per 20 mòduls de
275 Wp col·locats en dos grups
a la coberta de l’edifici. Funciona amb mode d’autoconsum
amb compensació d’energia, on l’energia generada que
no s’autoconsumeix en el mateix moment a l’edifici és
injectada a les bateries per utilitzar-la en altres moments
que no hi hagi generació i si les bateries estan carregades l’energia excedent s’injectarà a la xarxa elèctrica per
tal que la consumeixin els veïns més propers a aquesta
instal·lació.

Aquest sistema té una pantalla de visualització de l’estat
de funcionament i també es connecta a internet per control i supervisió remota, el que permet fer un ús divulgatiu
de la instal·lació.
El cost de la instal·lació ha estat de 20.173,48€ i ha
comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona,
programa del Pla a l’Acció, línia 5, de 13.304,96€.

Equipament de so de l’edifici polivalent
Des de fa molt poc l’edifici polivalent ja compta amb un
equipament de so per a la pràctica dels esports i activitats que s’hi porten a terme.
Aquest equipament ha obtingut una subvenció per part
de la Diputació de Girona, àrea d’Esports, per a la pràctica del patinatge artístic.
L’actuació ha tingut un cost de 8.904,39€ i la subvenció
concedida és de 4.897,96€.

Aquests KWh excedents seran compensats per la comercialitzadora elèctrica en la factura mensual de l’edifici, en
la part corresponent al cost de l’energia que s’ha obtingut de la xarxa en els moments on el consum ha estat
superior a la generació.
Pot generar uns 6.900 KWh a l’any i permetrà un estalvi
de 0,81 tn de CO2, i pot suposar un estalvi directe de
1.108,00€.

17853 ARGELAGUER - La Garrotxa - Girona
Tel./Fax 972 687 457
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Informació Municipal
L’Ajuntament d’Argelaguer informa:
Nou servei de notificacions via Whatsapp
L’Ajuntament d’Argelaguer obre un nou canal perquè estiguis sempre informat.
Per ddonar-se d’alta cal:
Afegiu el següent número a la
A
llista de contactes:

671 381 213

Envieu-nos un Whatsapp amb el vostre nom i cognoms.
Si voleu deixar de rebre la informació només caldrà que
ens envieu la paraula BAIXA i el vostre nom i cognoms.
De seguida que l’Ajuntament us confirmi que us heu afegit correctament al grup, començareu a rebre les informacions d’urgència, activitats, cultura, etc.
Ajuntament d’Argelaguer

AQUESTES
FESTES DE NADAL
NO ET PERDIS
LES QUINES DʻARGELAGUER
26 de Desembre i 1 de Gener
A partir de les 6 de la tarda, al Pavelló, local amb calefacció.
Ser vei de Bar amb entrepans freds i calents

Premis a la Quina i a la Línia.
Premis especials: Quina especial, Quina infantil,
Tres primeres boles, Desgraciat...
i moltes sorpreses més. I, sobre tot, molta di versió.
Organitza: Ampa escola Montpalau i Adf Argelaguer Besalú i Sant Ferriol.

Crta. d’Olot, 61
17853 ARGELAGUER
Tel. 972 68 71 54
Girona

MENJARS - BAR

CAN XAC

EMBOTITS I CARNISSERIA
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Informació Municipal

Sala de lectura

NOVETATS A LA SALA DE LECTURA
Com tots ja sabeu la Margriet es va jubilar el passat mes
de maig.
La Margriet ha estat a càrrec de la sala de lectura des del
mes de març de 2008 fins al maig d’aquest any. Un total
d’11 anys, durant els quals la sala de lectura ha sofert
molts canvis.... ha crescut, ha millorat la seva funcionalitat i s’ha consolidat.
Aprofitant aquest moment de canvi, i com que el temps
passa molt ràpid, hem cregut oportú recordar el naixement i creixement d’aquest equipament.
La sala de lectura va néixer l’any 2006 gràcies a la iniciativa i l’esforç de les persones que integraven l’Associació
Cultural “Lluna Plena”, a la col·laboració de moltes famílies, entitats i editorials que van fer donacions de llibres i
al recolzament de l’Ajuntament.
L’associació “Lluna Plena” va portar a terme el treball
d’ordenar, classificar i enregistrar tots els llibres, i a principis del 2006 es va obrir per primera vegada la sala de
lectura, que oferia servei els dimecres a la tarda als veïns del pobles a través del voluntariat. Els objectius eren
oferir informació, poder consultar el catàleg de llibres, el
préstec i organitzar activitats d’animació a la lectura, tertúlies...
A principis de 2008, davant la necessitat d’oferir un major servei de la sala i reforçar les tasques que portava
a terme “Lluna Plena”, des de l’Ajuntament es decideix
contractar una persona per dinamitzar-la. I, conjuntament
amb l’entitat, es decideix buscar una persona adient per
aquests tipus de feina.
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La persona escollida va ser la Margriet, que va començar
a treballar el mes de març de 2008. Amb la incorporació
de la Margriet es va poder continuar amb la tasca engegada per l’entitat “Lluna Plena”, i ampliar l’horari d’obertura, que va passar a tres tardes setmanals. Es van poder
oferir més serveis i organitzar més activitats, tals com:
hores del conte, concursos de dibuix, tertúlies, firetes de
Nadal, tallers de postals...
Durant aquests 11 anys, la sala de lectura primer es va
consolidar i va créixer, però va arribar a un punt que per
tal de fer-la més útil i pràctica al seu temps, va ser necessari adaptar-la i transformar-la per poder incloure-la
a la xarxa de punts d’informació i lectura (XPIL) de la
Diputació.
La Margriet es va formar, i va fer un treball d’adaptació
del fons documental que va permetre millorar-ne el funcionament i ampliar-ne l’horari d’obertura.

Celebració de la jubilació amb els companys de l’Ajuntament

Informació Municipal
Donat que la sala de lectura no tenia un nom propi, l’any
2017 i a proposta de la regidoria de Cultura i prèvia consulta amb els membres de l’associació “Lluna Plena”
s’aprova nomenar la sala amb el nom de “Cau de Lluna”.
Aquest nom ve donat per:
Connotacions sentimentals per la paraula Lluna de les
membres de Lluna Plena.
Cau, per les seves característiques d’ubicació.
Cau de Lluna per una cançó de Teresa Rebull, gran defensora de la cultura catalana, que diu: “Tinc un cau de
lluna, on hi nien els ocells, i uns ulls color pruna...”.
El darrer canvi més significatiu i més ben valorat ha estat
el del préstec interbibliotecari, que permet demanar llibres a les biblioteques de tot Catalunya.
Des de l’Ajuntament volem agrair a totes les persones
que han treballat perquè la sala de lectura sigui l’equipament que avui és, i en aquests moments especialment a
la Margriet, que ha iniciat una nova etapa a la seva vida,
la de la jubilació!!! Que la gaudeixi molt i no perdi mai
l’amor i la passió pels llibres!!!

Des de l’Ajuntament estem contents de l‘interès que ha
despertat el procés selectiu, tant per part dels veïns d’Argelaguer com de la comarca de la Garrotxa. S’hi han presentat nou persones, d’aquestes 4 d’Argelaguer.
Les proves selectives es van realitzar els passats dies
30 d’octubre i 6 de novembre. I la proposta del Tribunal
qualificador una vegada valorats els mèrits i puntuada la
prova pràctica del procés va ser la de la contractació de la
candidata Sílvia Molera Reig per haver obtingut la millor
puntuació.
Per tant, i en compliment de la proposta, l’Ajuntament va
contractar a la Sra. Sílvia Molera com a tècnica auxiliar
de la sala de lectura, que ja ha començat el seu període
de prova.
Des de l’Ajuntament volem que aquesta nova etapa de la
sala de lectura continuï amb la tasca iniciada l’any 2008,
la millori i faci que engresqui la població a gaudir dels
diferents serveis que s’hi ofereixen.

Amb motiu de la jubilació de la Margriet i aprofitant les
vacances d’estiu, la Sala de lectura ha estat tancada.
Durant aquest temps, des de l’Ajuntament i amb collaboració amb la Central de Biblioteques de la Diputació de Girona, s’ha fet el procés selectiu de la plaça de
tècnic/a auxiliar de la sala de lectura que compartirà feines d’auxiliar administratiu de l’àrea de cultura i noves
tecnologies de l’Ajuntament.
Aquest procés s’ha allargat més del desitjat i ha fet que
la sala no s’hagi pogut obrir després de l’estiu tal com
estava previst.

Comiat amb els usuaris de la biblioteca

Ronda Les Mates, 28-30 (Pol. Ind. Les Mates)
17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 09 75 - Fax 972 27 03 43
E-mail: reflusa@reflusa.com - web: www.reflusa.com
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Informació Municipal

Argelaguer en xifres
Recollida selectiva als municipis de la Garrotxa

Defuncions fins al 26 d’octubre
Lluís Balateu Verges 17 D’AGOST DE 2019
Antonio Ruiz Lechado 26 DE AGOST DE 2019
Maria Carmen Creus Pardos 3 DE JULIOL DE 2019

Naixements fins al 26 d’octubre
Lua Sala Ehrich 26 D’AGOST DE 2019
Kai Ferret Barbeta 29 DE SETEMBRE DE 2019

10
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Per a més informació municipal, recordeu que podeu consultar la nostra pàgina web, a
la qual us convidem a fer-vos
subscriptors, així en rebreu totes les novetats.
Recordeu que ho podeu trobar
i consultar a la pàgina web el
Portal de transparència.

Actualitat

Festa del Roser, del 10 al 12 de maig

En l’espai històric recuperat, amb safareig i bomba d’aigua,
argelaguencs de totes les edats van aprendre a fer sabó tal i
com feien de vell antuvi.

L’elaboració del sabó casolà pot tenir avantatges econòmics,
permet personalitzar-ne l’olor i fins i tot el color, a més del
reciclatge i d’evitar contaminacions.

La nit del dissabte, Marcel Casellas Trio amb l’obra titulada
“L’afer del comissari Gordillo” ens van sorprendre amb algunes històries de la mitologia tradicional catalana.

Gemma Vidal amb “Flor de Vici”, antologia de cuplets, ens va
sorprendre i va fer riure a uns quants preadolescents, però no
va seduir el públic de més edat.

La missa del diumenge va estar acompanyada pel grup de
cantaires de Sant Miquel de Campmajor.

El diumenge a la tarda, la cobla l’Arbucienca va oferir un repertori alegre i emotiu de sardanes.
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Actualitat

Arribada de la Flama del Canigó
Un any més, aquest va ser el sisè, el passat 23 de juny va
arribar la Flama del Canigó a Argelaguer.
Com cada any la Flama es distribueix des del cim del Canigó
i centenars de portadors la van escampant arreu dels Països
Catalans.
Des del 2014 al nostre poble també hi arriba puntualment
cada 23 de juny per encendre el foc de Sant Joan, que entrada la nit crema al costat del pavelló.
La Flama s’atura a Argelaguer gràcies a l’entitat esportiva
Club BTT Besalú Desfrenats, que des de fa uns anys ha recuperat aquesta tradició tan nostra i cada juny s’encarrega
(amb la col·laboració d’altres entitats i voluntaris) que el foc
arribi a diversos pobles de la Garrotxa.
D’aquesta manera la Flama es porta a peu (del Canigó a
Ulldeter), en bicicleta (d’Ulldeter a Castellfollit de la Roca) i
corrent (de Castellfollit a Besalú). Al llarg d’aquest trajecte
de més de 90 km que separa el Canigó de Besalú, els portadors es van rellevant i reparteixen el foc pels pobles: d’Oix,
de Sant Jaume de Llierca, d’Argelaguer i de Tortellà. Alguna
vegada entitats de Castellfollit també havien recollit el foc.
Val a dir, que els primers anys d’arribada, la Flama a Argelaguer passava força desapercebuda. Sortosament des de
fa un parell d’anys la rebuda és cada vegada més lluïda.
L’Ajuntament s’encarrega de dinamitzar el taller de fanalets
que impulsa Òmnium Cultural i prepara un bon pica-pica
per a tots els assistents.
Pere Ventura Mas
Argelaguer, 3 de novembre de 2019
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Arribada de la Flama del Canigó el 2017

Actualitat

Aplec del Guilar, 1 de setembre de 2019
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Actualitat

11 de setembre

En aquesta Diada 2019 i sota el lema de l’ANC “Objectiu
independència” els catalans i catalanes “ho van tornar a
fer”, perquè hi van tornar a ser. Sí, és veritat que potser
ha estat la menys concorreguda des del 2012, li ha passat
factura la dificultat de pactar una resposta unitària entre els
partits i l’absència d’una estratègia compartida que no fa
més que debilitar les nostres institucions.
Els clams de les 17:14 h no eren tan ostentosos com els
altres anys, perquè amb una sentència a tocar lògicament
no hi havia l’entusiasme d’altres diades. Gran part dels discursos dels organitzadors els va ocupar la denúncia de la
repressió de l’Estat, i les crítiques anaven cap als partits independentistes que, tot i tenir l’objectiu compartit, s’enfanguen en contradiccions i retrets que no permeten avançar
i que no es corresponen amb les reivindicacions del moviment popular. Les consignes que es repetien eren d’unitat
i de llibertat!
Com cada any, Argelaguer va commemorar la Diada amb
una concentració davant l’Ajuntament, en la qual vam
escoltar els parlaments de diferents entitats del poble i el
Consistori municipal va fer lectura del manifest d’Òmnium
Cultural que instava a alçar-nos davant la injustícia i la repressió, ni un pas enrere per defensar amb fermesa i dignitat
la llibertat de Catalunya. La hissada de l’estelada i l’himne

14

· L’Argelaga · Revista d’Argelaguer

d’“Els Segadors” van tancar l’acte. A les 12 h un bus sortia
del nostre poble cap a Barcelona a ocupar el TRAM 7, en un
dels carrers confluents amb la Plaça d’Espanya (epicentre
de la manifestació) i on ens vam ajuntar amb altra gent de
la Garrotxa i altres comarques, al costat de la Campana de
la Llibertat que van portar els companys de l’AT Garrotxa.
Malgrat tot, aquesta Diada ha estat tan significativa políticament i socialment com sempre. Enguany els manifestants
amb la samarreta turquesa van tornar a demostrar que l’independentisme continua tenint aquesta capacitat de mobilització no-violenta, el sentiment de persistència davant la
cronicitat del conflicte, de continuar determinat a defensar
el seu projecte malgrat la repressió de l’Estat i mantenir-se
al costat dels polítics represaliats que estan a la presó o a
l’exili. Conscients sempre que quan els carrers s’omplen, el
país avança!

Actualitat

1 d’Octubre
Des del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre de 2017 i tot el que ha anat venint després amb una
repressió que no cessa, ens costa sortir del procés de
dol i tornar a traçar un camí cap la República. El segon
aniversari de l’1-O no va deixar dubtes arreu del país
de la capacitat de convocatòria i resposta de la gent
que no oblida ni perdona els fets, les càrregues policials
cap als votants que volien decidir el seu futur. Quanta
dignitat mostrada aquella jornada!
Gent d’Argelaguer va acudir a l’acte que s’organitzava
al vespre a Olot a la plaça olotina que porta el nom de
l’U d’Octubre, on després d’escoltar el manifest i projectar un documental, es va hissar una estelada gegant i
tot seguit es va iniciar una marxa de torxes per la ciutat.
També volem destacar l’acció que va tenir lloc a Montserrat amb el projecte “Llum i Llibertat”, en què participaren diverses entitats, en una de les quals participà un
veí del poble, que des del capvespre del 30 de setembre

fins a la sortida del sol de l’1 d’octubre es van il·luminar
amb farells 131 agulles d’aquest massís (131 presidents
de la Generalitat) per reclamar la llibertat, unitat i la
independència del nostre país.

La sentència del TS
Ja és un fet! La duríssima, venjativa, injusta i inhumana
sentència del judici al Procés, amb penes de 9 a 13 anys
de presó per sedició (descartada la rebel·lió) i malversació de fons públics per als 9 dirigents independentistes
que portaven prop de 2 anys de presó preventiva per
seguir els ideals del poble català, ens interpel·la a tots
els demòcrates.
La sentència és l’expressió d’un profund fracàs democràtic, amb ella s’han vulnerat drets fonamentals del poble català però també de l’espanyol. I ha creat un major
abisme entre la política espanyola i la catalana. Aquesta
vergonya democràtica ha marcat un punt d’inflexió i no
ha fet més que reactivar la mobilització social, un gran
tsunami democràtic de milers de ciutadans/nes d’arreu
de Catalunya units en la protesta i suport als presos i
preses polítiques, per l’amnistia i contra la repressió, i
que avança amb la consigna de la desobediència civil i
la lluita no-violenta pels drets i les llibertats.
Mentre els partits espanyols juguen amb aquesta sentència pensant en les properes eleccions i desviant el
problema polític sense voluntat de diàleg, a la batalla
legal contra aquesta sentència encara li queden capítols
per revocar el veredicte.

“La resposta a la sentència és la reincidència”
J. Cuixart
Núm. 44 · Desembre de 2019 ·
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Actualitat

Les marxes per la llibertat
Hi ha hagut un rebuig general a la condemna des de
la societat civil i en molts àmbits: esportiu, empresarial, estudiantil, cultural... amb fortes respostes al carrer. També diverses ciutats de l’Estat s’han sumat a la
protesta. Aquestes han estat de tota mena i no tenim
pàgines suficients per expandir-nos.
Però volem destacar la jornada de Vaga general del 18
d’octubre convocada per la Intersindical-CSC i l’IAC, i
sobretot posar èmfasi en les 5 marxes massives per la
llibertat organitzades per l’ANC i Omnium que sortiren
de 5 localitats: Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona
per confluir a Barcelona, que van aconseguir col·lapsar
el país. Multitudinàries marxes pacífiques amb més de
mig milió de caminants de totes les edats que van fer
a peu més de 100 quilòmetres en 3 dies, reclamant llibertat i justícia. Llàstima que el missatge sobiranista es
va veure emmascarat pels aldarulls que hi va haver a la
nit produïts pel xoc entre grups minoritaris radicals i les
forces policials.
Aquesta riuada de gent és la que va donar visibilitat a la
situació, les imatges són impressionants i posen la pell
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de gallina, una veritable exhibició de força de l’independentisme. Sr. Pedro Sánchez,de veritat creu que assistim
al “naufragi” de l’independentisme?
Un manifestant duia un cartell: “No hi haurà gàbies per
tants ocells”.
ANC d’Argelaguer

Actualitat

Capella Santa Anna
Exposició “De Mallol a Mallol, dels dibuixos d’En Patufet als paisatges de la Garrotxa”
Del 10 al 12 de maig

Exposició “Maquetes d’ermites i esglésies”, de Florenci Canal, i presentació del llibre Campanes
i campanars de la Garrotxa, de Xavier Pallàs
18, 19 i 20 de maig
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Actualitat
Presentació del llibre Quadern d’un dia, d’Albert Carné
1 de juny

Exposició “Quadres i Reflexions” de Marga Ros
Tot el mes de setembre

Exposició “Gent i paisatges del món”, de Beatriz Sotela
Tot el mes d’octubre
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ADF

ADF D’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol
Ja ha passat un altre estiu i, per tant, hem tancat una altra campanya forestal. A l’inici de la
temporada els nostres voluntaris varen participar en l’exercici conjunt que organitzen els
bombers per tal de millorar la coordinació en
incendis forestals així com tècniques i estratègies de treball d’extinció. Aquest exercici es va fer a Begur i és
de caire provincial. Hi participen molts efectius i són molt ben
valorats per tal de millorar l’efectivitat en cas d’incendi forestal.
Aquesta campanya ha vingut marcada per més dies del Pla Alfa
a Nivell 2 a la nostra comarca (aquest pla marca el perill de risc
d’incendi i el nivell 2 és nivell Alt). En aquests casos la nostra adf
disposa de voluntaris localitzables de guàrdia i es tenen les cubes
enganxades als tractors per si s’ha de sortir de manera urgent. En
aquests dies hem intervingut en tres incendis, una sortida a Besalú per avís de foc a zona agrícola, sortida a Sant Joan les Fonts
per foc de matolls i intervenció a l’incendi que es va declarar a
una parcel·la de la zona del polígon industrial d’Argelaguer, en al
qual la resposta dels voluntaris i la intervenció dels bombers va fer
que no es propagués a les naus properes ni a la massa forestal.
Quant a tasques de prevenció, hem estat presents amb un vehicle d’intervenció a la revetlla de Sant Joan i als aplecs del Guilar,
Sant Ferriol i la Miana. També hem col·laborat a la festa de l’aigua i a la de l’escuma que van organitzar els Joves d’Argelaguer.
Continuem amb la formació; vuit voluntaris de la Garrotxa, dels
quals dos pertanyen a la nostra agrupació, han fet el curs de
carnet groc, que els permetrà intervenir als incendis. També hem
iniciat la realització d’exercicis pràctics conjunts amb l’adf del Pla
de l’Estany. Després de les sensacions hem decidit planificar per
aquest any entrant un calendari de formacions mensuals obertes
a tot el personal de les dues comarques.
El passat mes d’octubre dos voluntaris amb el vehicle d’intervenció es van desplaçar a l’Espluga de Francolí per realitzar tasques
de neteja després que aquesta zona quedés molt afectada per
l’episodi de pluges i posterior crescuda del riu Francolí. Aquesta
crescuda es va endur el local on l’adf de l’Espluga guardava tot
el seu material, van perdre dos vehicles, un camió, un tractor i
un remolc, a part d’eines, motoserres, vestuari i emissores. Davant de la magnitud de les destrosses i la desaparició de diverses persones, el Secretariat d’Adf de Catalunya va organitzar un

Incendi Argelaguer

dispositiu per tal d’ajudar amb la col·laboració de les adf de tot
el territori català. Primer vàrem intervenir a Vimbodí. Allà vàrem
netejar vials, carrers, places, cases i el pavelló municipal. Després
d’alguns problemes per poder tenir aigua, els companys de l’adf
Estany i l’ajuntament varen muntar una instal·lació de bombeig
a la piscina que va funcionar perfectament. A mitja tarda ens
vàrem desplaçar a l’Espluga, on vàrem col·laborar a la neteja
dels carrers de la zona del pont. Va ser un dia amb sentiments
contradictoris; per un costat la tristesa de veure tanta destrossa,
però per l’altre contents de poder ajudar i veure com tothom,
petits i grans, ajudaven amb tot el que podien.
Agraïm a la gent dels dos municipis per fer que no ens faltés
res, per l’ajuda amb tot i pel seu agraïment. A l’ajuntament de
Vimbodí i el de l’Espluga de Francolí per l’acollida i agraïment.
I finalment volem donar ànims als companys d’adf144espluga
que ho han perdut tot, entre tots trobarem la fórmula per remuntar i tornar a tirar endavant.
És per això que el Secretariat de Federacions ADF de Catalunya
fa públic el número de compte específic que s’ha activat per recollir donatius econòmics que es destinaran a reconstruir l’ADF
de l’Espluga de Francolí. Les donacions ja es poden fer al número:
ES41 2100 9046 9502 0007 4185
Els ingressos s’han de fer amb l’assumpte ‘Ajuda ADFEspluga’. El
procés de recollida de donacions i el repartiment de les ajudes
per l’ADF de l’Espluga de Francolí es farà de forma transparent
per part del Secretariat. També recordar-vos que el Secretariat
està recollint donacions de material i eines que ens feu arribar
per a l’ADF de l’Espluga de Francolí.
Finalment us anunciem que aquest any tornarem a organitzar
les Quines d’Argelaguer conjuntament amb l’AMPA de l’escola
Montpalau. Gràcies a les quines de l’any passat s’ha pogut equipar el vehicle d’intervenció, comprar motxilles extintores, Gorguis
i motxilles d’intervenció per als voluntaris.
Us esperem i treballarem perquè gaudiu de les quines el 26 de
desembre i 1 de gener.
Recordem que si us voleu posar en contacte o fer-vos voluntari
de la nostra Adf ho podeu fer al telèfon 676 974 467 i ens podeu
seguir al faceboock buscant: ADF Argelaguer Besalú Sant Ferriol.
També us volem recordar que des del 16 d’octubre es pot cremar
si s’ha demanat el permís corresponent.

Equipació vehicle gràcies a les quines

Neteja a l’Espluga de Francolí
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Escola

Escola Montpalau: nou curs escolar!
Encetem un nou curs 2019/2020 amb un berenar de benvinguda a alumnes, mestres i famílies; obrint les portes a
exalumnes amb l’acompanyament del grup Bitxos, el qual
ha animat l’esdeveniment.

- Diàriament, de forma natural, la radiació solar ens arriba sense requerir cap procés d’extracció o transport.
- És una font renovable que no s’esgota, en major o
menor intensitat, ens va arribant.
- Podem atendre gran part de les necessitats energètiques.
- No presenta cap tipus d’emissió contaminant ni residus.
Com a novetat important, l’Ajuntament ha posat en marxa la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb
sistema d’emmagatzemament que dona servei a l’equipament situat a la coberta de l’edifici d’ampliació de l’escola. Una actuació pionera a la zona.

- És un recurs energètic net i de llarga durada.
- És una energia sostenible.
- La durada de la instal·lació solar és molt llarga tot i que
no és il·limitada. Atès que els materials estan sotmesos a
un envelliment, cal un manteniment.
Els principals inconvenients d’aquestes instal·lacions són:
- L’elevat cost econòmic.
- Necessitat d’obres.
- Emmagatzematge d’energia irregular, depèn dels dies
assolellats.
- És un recurs dinàmic que arriba de forma discontínua
(dia/nit) amb una intensitat variable en funció de l’estació
de l’any (estiu/hivern).
- Contamina una mica, però en general es pot dir que és
neta i contribueix a la salut del medi ambient.

Aquest sistema té una pantalla de visualització de l’estat
de funcionament que es connecta a internet per control
i supervisió remota i que permet fer un ús divulgatiu de
la instal·lació.
Sospesant els avantatges i inconvenients d’aquesta font
d’energia, cal assenyalar que els beneficis superen en escreix els seus punts febles.
L’energia solar com a recurs energètic renovable ens
aporta:
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Evidentment, analitzant els punts forts i febles cal dir,
molt encertadament, que l’Ajuntament ha apostat per les
energies renovables i a llarg termini podrem gaudir dels
avantatges d’aquest nou sistema energètic. Creiem que
és la font energètica del nostre futur.
Esperem que aquest nou curs tota la comunitat educativa
avanci junta amb il·lusió, bons propòsits i afrontant amb
optimisme els nous reptes comuns en benefici dels nostres protagonistes: “les i els alumnes”.

AMPA
L’AMPA com cada any per Sant Jordi va muntar davant del
casal la parada de llibres, roses i plantes. Encara que aquest
any va ser passat per aigua, tota la gent del poble va anar
passant de mica en mica a comprar roses per a les dones
de la casa, un llibre per a l’home o un conte per al net, o
simplement alguna planta aromàtica per plantar al jardí de
casa. De mica en mica, també van anar venint els nens de
l’escola, remenaven entusiasmats entre la multitud de llibres fins que trobaven el desitjat! Va ser un dia de no parar,
però segur que l’any que ve repetirem!
Al juny es va celebrar la festa de final de curs de l’escola;
va ser una tarda màgica ja que els nens ens van delectar
amb trucs de màgia de verdaders professionals. Després hi

va haver l’actuació del Mag Nani i seguidament l’AMPA va
organitzar un sopar informal a peu dret on hi van assistir
pares, avis, mestres i tota la gent del poble a qui li venia de
gust passar una bona estona. Es va fer el comiat als alumnes de 6è, als quals desitgem molt bona sort en aquesta
nova etapa que comencen.
I després de l’estiu, tornem a iniciar el curs amb moltes ganes, donem la benvinguda als nens de P3 que s’incorporen
a l’escola i a la junta de l’AMPA renovada completament
que comencem aquest nou curs amb les piles ben carregades i ganes de fer moltes coses plegats!
Us desitgem que passeu una bona festa!

Afores, s/n - 17853 ARGELAGUER (Girona) - Spain
Tel. 972 68 70 20 - Fax 972 68 74 16
info@calesdellierca.com - www.calesdellierca.com
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Personatge

En Cisquet i la Maria Dolors
de Ca la Xica
La botiga de Ca la Xica del carrer Major, com ja vam explicar a la secció
“Les nostres botigues” de L’Argelaga número 8 del desembre de 2001, és
un negoci de quarta generació que fou fundat cap al 1893 per la Francisca
Serrat, la “Xica”, que donà nom a l’establiment, i en Francesc Rabert Sitjà.
La botiga, que també havia estat hostal, en principi era de comestibles i
dolços, ja que en Francesc havia anat a Barcelona per aprendre l’ofici de
confiter. La botiga passà després a la seva filla, la Maria Rabert, i després
a Francesc Cordonets i Maria Dolors Selva, que encara ara ajuden a la seva
filla Maria Elena.
Conversem amb la Maria Dolors i en Cisquet, que ens comparteixen els
records de la seva infantesa i joventut, que ens expliquen amb tota mena
de detalls.
La M. Dolors Selva Abulí, nascuda el 26 d’agost de 1936, és de Can Rafaelic d’Argelaguer; la seva mare era d’Argelaguer i va marxar a Can Calau
de Garriguella quan es va casar, però tornava a Argelaguer als estius; de
fet, recorda la Maria Dolors que va venir a Argelaguer per la guerra un dels
dies que bombardejaven Figueres i va haver d’estar amb la mare i l’avi
molts hores amagada sota una escala. Més endavant, passada la guerra,
anaven a Figueres amb tartana des de Garriguella i trigaven dues hores
a arribar; i diu que a l’escola de Garriguella tot era en castellà perquè hi
havia moltes filles de militars; també ens explica que amb les restriccions a
les 10 del vespre apagaven els llums i el seu pare, que era barber, si tenia
feina havia de treballar amb un llum d’oli.

La Maria Dolors als 6 o 7 anys en una fotografia d’estudi

En Cisquet va néixer el 18 de novembre de 1929 i és fill únic; el seu pare
va anar a la guerra d’Àfrica i el seu avi a la de Cuba. Era fill d’en Martí
Cordonets Martí, de Can Jan, i la Maria Rabert Serrat, de Ca la Xica (abans
Can Toni i després Can Toni de la Xica). Entre els records més entranyables
d’infantesa, ens explica que sortint d’estudi, on tenien de mestre el senyor
Dabau, anaven al trull d’oli d’en Quirc i ficaven trossos de pa a l’oli per
berenar ell i en Joan de Ca la Núria i en Marcelino, entre d’altres.
Tenia 7 anys quan va començar la guerra, de la qual té presents molts records, com ara que van encendre el col·legi i que volien fer volar el pont de
la Rossa i el del Borró; i les accions del comitè, i que el seu pare va anar a
la guerra amb la quinta del 23, i que va tornar després de ser ferit. També
recorda que hi havia molts moros i el moment de la retirada, i com el seu
pare i molts altres es van amagar a la muntanya del Guilar.

En Cisquet, el 1955, al carrer Major d’Argelaguer

Quan era petit diu que jugava a boles, a sants amb una caixa de mistos, a
la corretgeta, que es jugava fent rotllana amb un cinturó i es juga com al
gat i a la rata; a cavall fort, a baldufa o a la rutlla, amb peces extretes de
la roda d’un camió.
Quan tenia 12 anys va anar al Collell, on estava internat i estudiava i
treballava per pagar-se l’estada. Hi havien anat amb el seu pare a peu,

22

· L’Argelaga · Revista d’Argelaguer

Fent el servei militar a Lleida (en Cisquet és el
primer de l’esquerra)

Personatge
passant per la Mata, Ca n’Abulí, la Miana, el Torn, Can Met fins al Collell;
trigaven unes 3 hores; trigaven menys si agafaven una tartana a Sant
Miquel que arribava fins al Collell.
Havia jugat a futbol al pati de l’escola, i cap als 15 anys en campionats
amb l’equip d’Argelaguer; jugaven en un camp que hi havia a tocar el
Fluvià, a la sortida del torrent de Juiàs, a “la salida”, com anomenaven el
lloc on dormien els que baixaven amb les vaques, segurament a tocar del
camí ral.

En Cisquet i la M. Dolors a Sant Ferriol, l’època
en què festejaven

Quan tenia 20 anys el van cridar per fer la mili, és de la quinta del 50. Va
estar un any i mig fent el servei militar a la Seu d’Urgell; explica que havia
anat a peu de la Pobla de Segur a la Seu d’Urgell, i de maniobres de la Seu
a Planoles. En tornar del servei militar començà a festejar amb la Maria
Dolors, que tenia 16 anys; van estar un temps enviant-se cartes, fins que
es van casar quan en Cisquet tenia 27 anys i la Maria Dolors en tenia 20,
els mateixos que tenia la seva mare quan es va casar.

Quan eren joves, recorden que hi havia cinema a Tortellà i a Sant Jaume, i ball un diumenge a Tortellà, l’altre a Argelaguer i l’altre a Sant Jaume, anaven combinant. El ball es feia a Can Quei. Molts diumenges s’anava al futbol i després
al ball. Si hi havia teatre es feia al Casal; també hi havia hagut actuacions de la coral de Garriguella.
Es casen el dia de Sant Jordi de 1958 a Garriguella; dinen a Figueres, canelons i arròs, i van de viatge a Barcelona i de
seguida tornen per preparar la festa del Roser a Argelaguer. En Toni neix el 19 de gener de 1959, i la Maria Elena el
setembre de 1968.
La Maria Dolors, a més de collir olives i raïms, abundants a l’Empordà, ha treballat molts anys al món de la confecció,
a la Cooperativa Fabril i a Artigas, i molts anys fent les “tapetes” de la part del davant dels polos Santana. “M’encanta
cosir”, diu; durant molts anys els matins els passava a la botiga i a les tardes cosia i feia la feina de la casa, amb l’ajuda
de la sogra. Després de molts anys de ballar i d’anar a les sardanes ben arreglada, de fer molt de ganxet i catorze vànoves, ara llegeix molt, sobretot el diari Ara, ens diu, mira pel·lícules i ajuda la seva filla... “soc molt enèrgica”, confessa.
En Cisquet ha fet moltes feines: de flequer, criant porcs, repartint cereals amb un Land Rover (ordi, blat de moro, polpa
de remolatxa), mirava els comptadors, corresponsal de banca... ara fa tres anys que el van operar del cor; van ser uns
dies difícils però ha tirat endavant, en companyia de tota la família i encara ara ajuda en el que calgui a la botiga.
Dolors Olivé

Al Guilar el 1991, any que es van casar els seus dos fills, en Toni amb la
Marta Bover i la Maria Elena amb en Lluís Roqueta

Van celebrar al Pa volador de Figueres els 50 anys de casats amb tota
la família. Els nets són la Mireia Cordonets, en Joan Roqueta i en Martí
Cordonets

Núm. 44 · Desembre de 2019 ·

23

Gent d’Argelaguer

El temps que Conxita Grangé, última supervivent
catalana dels camps de concentració nazis, va viure a Argelaguer
Conxita Grangé Beleta, nascuda a Espui (Pallars Jussà) el
6 d’agost de 1925, ens deixà el passat 27 d’agost amb
94 anys. Va ser la darrera supervivent dels camps nazis,
concretament de Ravensbrück, un camp de concentració
majoritàriament per a dones.
Protagonitzà una d’aquelles vides al límit, plenes d’episodis trepidants dignes de la més guardonada pel·lícula
i que ens deixen sense adjectius a l’hora de qualificar
aquesta gran dona que amb 17 anys començà a collaborar amb la resistència francesa per lluitar contra el
feixisme, i que va patir tortures abans de ser traslladada
amb l’anomenat “tren fantasma” fins a Ravensbrück, on
amb el número 62.480 fou testimoni d’episodis de l’horror nazi fins que el 1945 fou alliberada.
Conxita Grangé va rebre al llarg de la seva vida moltes
condecoracions: la Legió d’Honor del govern francès, la
Medalla al Mèrit Nacional, la Creu de Guerra, la Medalla
de la Resistència i la Medalla Militar. Sempre va lluitar
amb la finalitat que no s’oblidés el patiment als camps

CONXITA GRANGÉ BELETA
BREU APUNT BIOGRÀFIC
1925 – va néixer a Espui, la Vall Fosca (Pallars Jussà)
1927 – començà a viure amb els seus oncles, Jaume
Beleta i Elvira Ibars a Tolosa de Llenguadoc
1936 – es van traslladar a Catalunya per lluitar al costat
de la República
1939 – s’establiren a França, on col·laborà amb la
Resistència francesa fent d’enllaç dels maquis i els
guerrillers durant la Segona Guerra Mundial
1944 – la seva tia, Elvira Ibars, la seva cosina, Maria
Castelló, i ella van ser detingudes interrogades i
torturades i enviades amb tren a Ravensbrück. En Jaume
Beleta ja fa mesos que ha hagut de fugir a Andorra
perquè li van dir que segurament anirien a buscar-lo
1945 – són alliberades i a París mor la cosina Maria
Castelló a causa del tifus a l’edat de 31 anys
1946 – establerta a Tolosa, es va casar amb Josep
Ramos Bosch, un antic guerriller català, amb qui tingué
dos fills
2019 – Ens deixà el 27 d’agost, a l’edat de 94 anys
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nazis, i va donar milers de conferències, sobretot a escolars, al Museu de la Resistència i la Deportació de Tolosa.
Fins i tot va fer de guia en el camp de concentració de
Ravensbrück un parell o tres d’estius.
El 26 de juliol d’aquest 2019 l’Amical de Ravensbrück li
va fer un homenatge al Museu Hidroelèctric de Capdella,
amb xerrades i exposicions.

L’estada a Argelaguer
Els veïns més grans
d’Argelaguer recorden
el pas pel mas anomenat La Premsa de quatre germanes: la Mercè, de 22 anys; la Rosa,
de 20 anys; la Pepita,
de 18 anys, i la Conxita, de 13 anys. Són les
germanes Grangé Beleta, que havien arribat
amb el seu oncle, Jaume Beleta Español, que
s’instal·là a Argelaguer
Jaume Beleta
per treballar en la construcció de l’aeròdrom de Tapioles.
Van ser anomenades “les senyoretes de la Premsa”, perquè no treballaven; entre d’altres, tocaven un piano de
maneta que hi havia al Casal, ens expliquen, i es dedicaven a passejar i ballar.
En Jaume Beleta havia nascut el 1894 a Casa Antema de
la Plana de Mont-ros, a la Vall Fosca, “una casa de pagès
de la qual ell era l’hereu però hi va renunciar perquè va
voler marxar a França quan tenia 17 anys. Va tornar a fer
la mili i després va tornar a marxar a França. Era mestre
d’obres, i algú li va dir que necessitaven especialistes per
construir petits camps d’aviació. Al mateix temps volia
ajudar la República, tot i que no estava afiliat a cap partit polític. Primer va fer els camps de Balaguer, Aravell
i Castellciutat, tots a la província de Lleida i l’últim el
de Tortellà”, ens explica Carme Rei-Granger, filla de la
Pepita Grangé que al costat de la seva germana Teresa
comparteixen els detalls que coneixen de la història. En
Jaume va ser l’encarregat de les fortificacions del camp

Gent d’Argelaguer
com a sergent de l’Armada d’Aviació de la República. Les
obres de l’aeròdrom, al Mas Pla de Tapioles, s’iniciaren a
mitjans de 1938.
En Jaume i la seva dona Elvira Ibars, nascuda a Mequinensa el 1891, s’instal·laren a la cabanya d’en Toni, al
pla de Tapioles d’Argelaguer el 1938 i s’hi van estar fins
al gener de 1939; després van anar a Vilajuïga abans de
passar la frontera el 2 de febrer de 1939, data de la gran
retirada republicana. “Suposem que a la mateixa casa
hi havia d’altres treballadors pel manteniment del camp
d’aviació, ja que l’oncle Jaume no volia que la meva mare
i les seves germanes hi anessin perquè hi havia massa
homes i elles eren joves”, diuen les seves nebodes. En
Francisco Cordonets Rabert ens explica que el seu avi,
Francisco Rabert Sitjà, confiter d’Argelaguer que feia tortells, torrons i dolços reconeguts a tota la comarca, va
llogar les estances del primer pis de la casa anomenada
La Premsa al poble d’Argelaguer a Jaume Beleta. I també
recorda que la Cabanya d’en Toni del terme d’Argelaguer,
al camí de Cordonets al Pla, al Pla de Tapioles, es deia
d’aquesta manera pel seu besavi, que es deia Toni i n’era
el propietari, i que havia estat de la seva família fins que
el seu avi se la va vendre a primers de 1900. Ens expliquen que el matrimoni Beleta compartia la casa amb
altra gent, segurament treballadors com el mateix Jaume
a l’aeròdrom; els actuals propietaris de la cabanya d’en
Toni, de Sant Jaume de Llierca, ens diuen que durant molt
temps hi hagué dues estances diferents a la casa.
Ja feia molt temps que tenien al seu càrrec les quatre
filles de la germana d’en Jaume, Maria Beleta, que tenia
8 fills. Com dèiem, les noies vivien al mas La Premsa,
del poble d’Argelaguer, lluny del moviment i del tràfec
d’homes que hi havia a Tapioles. La Rosa era modista, la
Pepita l’ajudava i la Mercè feia de mare de totes, cuinava
i s’encarregava de la casa. També les ajudava una mica
a cosir. La Conxita, per la seva banda, anava a l’escola
d’Argelaguer.
Durant aquest temps les quatre germanes al poble no fan
res en concret però una senyora del poble els ofereix el
seu taller de costura perquè la Rosa va dir que era modista. Resulta que a les dones del poble els van agradar
molt els vestits que portaven, i com que van dir que ella
els havia fet volien que cosís per a les dones interessades
a fer-se algun vestit. El Mas la Premsa era sota la plaça,
a tocar el torrent del Vinyot; s’hi estaven les quatre germanes, recorda la Carmeta, que vivia a prop. I ens explica
que al poble en aquells moments hi havia dues modistes,
la Margarideta Ventura de Can Toni, que era més gran, i

A la dreta la Conxita, de bracet amb la seva germana Pepita

la Felipa Oliveras, que cosia amb patrons francesos i era
molt coneguda; probablement era aquesta darrera, qui
oferí el seu taller de costura a Rosa Grangé.
Com dèiem, el 2 de febrer de 1939 creuen la frontera
amb la retirada republicana després d’haver estat uns
dies repartides en diferents cases del poble abans de
marxar en tren des de Portbou cap a Calais.
Més endavant, passades les guerres, en Jaume fou mestre
d’obres i tingué una empresa de construcció a Tolosa de
Llenguadoc. Va morir el 1954 a Tolosa. Elvira Ibars Ibars
va morir el 1953 a Tolosa. Feia de mestressa de casa.
La Mercè es va casar a Beziers i va morir el 1988; la Rosa
va fer de modista molts anys a Barcelona. Ara, vídua, viu
en una Residència de gent gran a Balaguer i té 100 anys
i al novembre en fa 101; quan la Rosa va tornar de França
l’any 1943 es va cartejar amb la Dolors i en Cisquet de
Ca la Xica; la Pepita, mare de la Teresa i la Carme ReiGranger, va fer de professora de francès a la Pobla de
Segur i va morir el 1999; la Conxita es va casar a Tolosa
amb un antic guerriller català i va morir a finals d’agost
de 2019 als 94 anys.
Núm. 44 · Desembre de 2019 ·
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La Premsa, al nucli d’Argelaguer, molts anys enrere

La Cabanya d’en Toni, a l’actualitat, al Pla de Tapioles, al municipi d’Argelaguer, a tocar del límit amb Tortellà

La premsa ha estat restaurada; la cabanya d’en Toni té
llogaters i segurament ha canviat poc respecte aquella
casa sorollosa i plena de vida de l’any de la construcció
de l’aeròdrom en temps de la Guerra Civil; això sí, ara és
un espai de pau i tranquil·litat en el marc de l’espectacular i lluminós pla de Tapioles.

Avinguda Girona, 2 - 17800 Olot
Tel. 972 26 01 50 - Fax 972 26 98 99
www.bassolsenergia.com
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Dolors Olivé

Geganters

Novetats als Geganters
Ja hi tornem a ser, s’acosta Sant Damas, i us posarem al corrent
de les novetats.
Les estupendes membres de la comissió gestora, poc a poc però
sense defallir, busquem la manera de mantenir la colla gegantera
activa i dinàmica, i de mica en mica anem fent canvis, renovant
i restaurant la faràndula, introduint canvis creatius… aprofitem
per fer una crida a tothom que vulgui apuntar-se a la comissió,
demaneu-nos-ho sense por! (digueu-ho a la Eli, Àngels Kerstin
o Gemma)
Una de les principals novetats aquest any és que per primera vegada s’assajarà el Ball de Burrets a l’escola, dins l’horari
escolar; d’aquesta manera l’escola participarà a la Festa Major
d’una manera molt més activa, així tots els nens i nenes podran
participar al Ball dels Burrets, la Laia, la mestra d’educació física,
s’encarregarà d’aquesta tasca.
Més coses… tenim un nou burret en camí! Pot ser que arribi per
Sant Dames, o pot ser que no… ja sabeu que això dels parts és
difícil de preveure! Tampoc sabem si serà mascle o femella; per
tant, no us podem avançar ni el nom!
De part dels joves hi ha moltes ganes d’arreglar l’Argeriçó, a la
comissió també ens il·lusiona. De moment estem buscant la manera de finançar una bona restauració de l’animaló, en la qual
tots els joves que vulguin hi pugin participar.
Només ens queda recordar que us esperem a tots i totes a l’esmorzar que organitza geganters, i tot seguit que ens acompanyeu a la cercavila pel poble.
Visca en Massio! (i en Santanàs, i els Burrets, i els Capgrossos,
i l’Argeriçó…)
Eli, Kerstin, Àngels i Gemma
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Consell del poble

El Consell de Poble informa
E

la darrera Argelaga vam explicar que el Consell de Poble ha estat constituït i que hem
començat la nostra activitat.

n

De llavors ençà, hem fet tres reunions més: el 18 d’abril, el 27 de juny i el 7 d’octubre
de 2019. En el moment d’escriure aquestes línies en tenim prevista una per a l’11 de
novembre. Els temes que hem tractat han estat els següents:
Proposta Acompanyament Consell de Poble
Resilience.Earth continuarà fent acompanyament al Consell de Poble (amb l’acord de
l’Ajuntament), perquè siguem cada vegada més capaços d’autogestionar-nos. Això inclou
tant continuar amb la dinamització de les nostres trobades com també formar-nos perquè
puguem aprendre més ràpidament i traspassar el nostre coneixement als qui formaran part
dels següents Consell de Poble.
Distribució de rols dins el Consell de Poble
Qualsevol persona d’Argelaguer pot contactar amb qualsevol persona del Consell de Poble per transmetre les seves
inquietuds. Tot i això, però, ens hem distribuït els àmbits en els quals ens plantegem treballar i ens hem posat tasques
per explicar-nos a la resta del poble i posar-nos a la seva disposició.
Tema

Persona de referència 1

Persona referència 2

Joves

Oriol

Miquel i Andreu

Escola

Marta

Eulàlia

Gent Gran

Assumpció

Enric

La Plaça

Carme

Espais lúdicofestius

Andreu

La Bústia

Andreu

Comunicació (redacció d’articles)

Marta

Habitatge i masoveria urbana

Guillem

La plaça que bull
El tema avança de mica en mica. El tècnic enginyer del
Consell Comarcal d’obres i infraestructures ja es pot posar en marxa.
• 1a fase amb concurs d’idees amb gent jove (en el
jurat hi haurà un membre del CdP) que tindran informacions dels consensos acordats. Sortiran tres finalistes
que no necessàriament han de ser arquitectes. Les puntuacions fomenten la participació de gent jove.
• 2a fase es farà una exposició pública dels projectes finalistes i el poble procedirà a les votacions.

28

· L’Argelaga · Revista d’Argelaguer

Guillem i Oriol

Andreu

Es preveu que aquest tema quedarà resolt al llarg de la
propera legislatura.
Habitatge
Hi ha gent que vol viure al poble (entre ells molts dels
joves d’Argelaguer) i no troben casa. És un tema que ens
preocupa i estem buscant propostes que des de l’Ajuntament es puguin dur a terme.
• Activar el projecte d’urbanització de Can Jan, però no
és fàcil fer-ho de forma assequible.

• Masoveria urbana: posar en contacte propietaris de
cases velles a les quals cal reformes amb joves que hi
vulguin viure. L’Ajuntament podria actuar d’intermediari
per acordar i garantir els tractes entre propietari i llogater
o bé assumir les obres i gestionar directament el lloguer.

• Al carrer de l’Om caldria millorar el tema de l’aparcament, ja que sovint, especialment a l’estiu, els cotxes
aparcats impedeixen la bona visibilitat.

És un repte a llarg termini i continuem treballant, tant
recollint experiències ja existents (per exemple a Mieres),
com estant amatents a la informació que l’Ajuntament
està recollint de cases que es podrien trobar en aquesta
situació. Si algú té alguna proposta, que ens la faci arribar!

• Ens cal tenir un canal de comunicació digital amb el poble. Valorarem diferents opcions (dins la pàgina de l’Ajuntament, un canal de Whatsapp o Telegram, una pàgina de
Facebook, entre d’altres).

Parc infantil
Abans de l’estiu vam parlar que s’hi ha de fer reformes.
L’Ajuntament ja hi ha fet alguna actuació, però té previst
fer-ne una de més completa. Des del Consell de Poble
vam pensar que si recollíem les propostes dels nens del
poble, les podríem fer arribar a l’Ajuntament perquè les
tingui en compte. És per això que, amb la col·laboració
de l’AMPA, vam posar una bústia el dia de la castanyada
perquè aquell qui volgués hi posés dibuixos i textos de
com volem el parc infantil.
Altres temes
• S’ha presentat el Consell de Poble a l’escola i es voldrà
presentar al Consell d’Infants quan sigui possible.
• En properes reunions tractarem l’àmbit de la gent gran
i els espais lúdicofestius d’Argelaguer (festes majors i altres activitats que siguin d’interès de tothom).

• El carrer del Pi està molt fosc: cal valorar si es pot posar
lluminària.

• Cal publicar al web de l’Ajuntament les actes i les convocatòries del Consell de Poble, tal i com està escrit en el
Reglament.

Ja ho sabeu, però hi insistim: podeu contactar amb qualsevol de nosaltres per
fer-nos arribar suggeriments, consultes,
propostes i contrapropostes.
Som: Enric Badosa, Guillem Ballaz, Marta Dorca, Roser Fàbrega Eulàlia Massana, Oriol Massanet, Andreu Nebot, Miquel Palol, Assumpció Vinyoles i Carme
Yeste.
I, finalment, us recordem que també tenim una bústia del CdP que es troba al
Casal d’Argelaguer.

• S’han fet arribar al Consell de Poble les següents qüestions sobre seguretat viària:
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Poligaris: un nou any
Setena edició aquest any de l’Indoor
3D “la Vall del Llierca”. Un torneig
de tir amb arc que realitzat en el
Pavelló ens permet participar-hi tant
si fa fred com si plou. Gràcies a l’ambientació, el que sigui temàtic i a la bona
organització, cada any augmentem el nombre d’arquers.
Aquest cop han sigut 56 arquers el dissabte (la màxima
capacitat) i 50 el diumenge al matí, xifres que ens han

portat a assolir un nou rècord de participació. Aquest any
el tema de la decoració eren les pel·lícules de Jumanji.
Hem tingut arquers de prestigi consolidat com en David
Garcia, subcampió del món, campió d’Espanya i de Catalunya en diverses ocasions. I molts arquers que s’estrenaven en el món de la competició, funció també molt
important d’aquestes competicions Open. També ha estat important l’èxit esportiu de tres socis del club que en
la modalitat “d’arc històric”, la més purista i difícil, van
copar les tres posicions del podi.

El passat mes de març, un soci va proposar fer una tirada
de Carnestoltes, idea que ràpidament va quallar en tots
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els socis. Vam posar fil a l’agulla i va sortir una tirada de
mitja tarda al pavelló, amb un sopar que no lligués a cap
soci. Premis als millors arquers i, evidentment, premis a
les millors disfresses.
Tornen les competicions a Tortellà:
El passat 12 de maig de 2019 se celebrà la primera competició oficial a les instal·lacions del club a Tortellà: la 4a
Trobada Classificatòria d’arquers ACTLL-3D, organitzada
per ACTLL en les nostres instal·lacions. Ens hi vam trobar
72 arquers. Aquest cop, per limitacions en la capacitat
del recorregut, es va repartir la competició en dos dies:
dissabte i diumenge.
Dissabte va ser molt tempestuós amb una primera part
del recorregut amb molta pluja. Per contra, el diumenge
va ser radiant, lluminós i molt assolellat.
Campionat d’Espanya IFAA Bowhunter 2019: Felicitem
els nostres company Anna Solares i Jordi Ginestera pels
seus podis en FU.
Resultats del Trofeu Jaume I: Amb un dia que va començar
fred, ens vam trobar amb un extraordinari circuit preparat
pel CADE a les seves instal·lacions d’Engolasters. Felicitem el club organitzador. Felicitació
molt efusiva a tots
els Poligaris participants, que han
sigut majoritaris,
per la gran quantitat de podis obtinguts i per la gran
família que som.
Foto del campionat de
Catalunya ACTLL on en
tots els equips hi havia
arquers de Poligaris

Casal Gent Gran

CASAL DE LA GENT GRAN D’ARGELAGUER
“Germandat de Sant Narcís“
El Casal de la Gent Gran d’Argelaguer continuem amb les mateixes activitats que el curs passat.
Taller de Memòria (els dilluns de 5 a 6), l’imparteix l’Ainoha.
Parc de Salut (els dimecres de 9 a 10), a càrrec de la Ionela.
Gimnàstica al Casal (els divendres de 3 a 4), a càrrec de l’Eulàlia.
Continuem, també, amb les trobades, festes, passejades... que no hi poden faltar.
Aquí en teniu una mostra de les ja realitzades:
SESSIÓ DE COUNTRY a la plaça amb el Casal de Besalú

Anada al GUILAR i berenar de germanor a Can Xac

Altres activitats
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Salut

Les infeccions d’orina
Pràcticament tothom haurà tingut alguna vegada a la
vida una infecció urinària. És una de les infeccions més
freqüents, sobretot en dones, doncs la uretra és més curta
que la dels homes i aquesta diferència anatòmica fa que
els microbis puguin arribar més fàcilment a la bufeta
urinària.

les origina el bacteri Escherichia coli) i també per fer
l’antibiograma, que serveix per analitzar quins antibiòtics
són més eficaços per la infecció que tenim.

Prevenció i tractament

Les podem dividir en dos grans grups, les baixes i les altes.
Les primeres són les més freqüents, afecten la bufeta de
la orina i també s’anomenen cistitis. Les anomenades
altes, són les que afecten al ronyó i poden ser les més
greus, les anomenem en general pielonefritis.

Uns consells per ajudar a prevenir les cistitis: beure prou
aigua per orinar cada 2-3 hores, buidar del tot la bufeta
en cada micció, fer exercicis del sòl pelvià i orinar després
de tenir relacions sexuals. Els tractaments preventius amb
productes fets amb nabius s’han mostrat eficaços, però
no en tots els casos i depèn molt de cada persona.

Quins símptomes dona?
Hi ha dos símptomes molt típics que ens hi han de fer
pensar: Molèsties a l’orinar, cremor o coïssor (en diguem
disúria) i ganes d’orinar sovint però poca quantitat
(pol·laciúria). Altres símptomes poden ser una sensació de
pes a la part baixa del ventre, pot provocar incontinència
i sang a l’orina (però això no vol dir que sigui greu). Si
apareix la febre, s’ha de consultar aviat al/la metge/ssa,
perquè pot ser indicatiu d’infecció més greu.
Com es fa el diagnòstic?
Normalment, els símptomes que ocasiona són suficients
per fer el diagnòstic. Es pot analitzar l’orina amb una
tira reactiva. En ocasions pot ser necessari fer un cultiu
d’orina, sobretot en les persones que tenen infeccions
urinàries de repetició. Els cultius serveixen per saber
el tipus de microbi (la majoria d’infeccions urinàries
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En molts casos s’han de donar antibiòtics. Ara bé, cal tenir
present el greu problema de les resistències dels bacteris
als antibiòtics. La recomanació general és no prendre cap
antibiòtic que no sigui prescrit pel vostre metge/ssa, ja
que es poden originar recaigudes de la infecció i que els
gèrmens es tornin resistents al tractament.
Joan Cabratosa. Metge de Família

La recepta

Què es cuina a Argelaguer?
Benvolguts xefs!
En aquesta ocasió us volem
presentar un plat molt popular
a la cuina mediterrània, que
segons els gustos i tradicions
es pot fer de moltes maneres,
però que ens encanta com
el fa la nostra protagonista,
Margarita Vilar. Parlem dels
“calamars farcits de carn”,
una recepta que combina sabors de carn i peix conciliablement.
La Margarita era molt joveneta quan va anar a treballar a casa
dels seus oncles (Can Toni de la roba) que en plega’ls-hi la minyona la van admetre com a treballadora. La seva padrina li va
ensenyar a fer de dependenta però també “les labors” de casa:
rentar, cosir, cuinar... una etapa dura perquè treballava moltes
hores i tots els dies de la setmana. Aquí neix la seva saviesa
culinària. Des de llavors ha cuinat molt i per a moltes boques,
ja que la vida li ha donat 4 fills i 11 nets! S’omple d’admiració
parlant d’ells. I tota aquesta gran família coincideix en què el
menjar de ca la iaia és el millor del món. Els tuppers van i
venen!

Calamars farcits de carn
per la Margarita Vilar
Ingredients (per a 4 persones):
• 8 calamars de mida mitjana i frescos
• 300 g de carn de porc (trinxada)
• Sal, oli, pebre
• Vi blanc
• 1 ou
• Brou de peix (brick-opcional)
• Tomàquet triturat de pot o natural (sofregit)
• 1 ceba mitjana (sofregida)
• Picada (ametlles, torradeta, julivert i all)
• Escuradents rodons
Preparació:
Netejarem bé els calamars, buidarem tot el que portin
dins i els traurem les aletes i les potes amb cura perquè
ens quedin sencers. A la peixateria també us els preparen.
Agafarem aquests tentacles i els tallarem ben petitets
i després els afegirem a la carn trinxada on també hi
incorporarem un ou dur trinxat que ja haurem bullit
prèviament. Ben barrejat ja tenim la matèria del farciment.
No us estranyeu que no es cogui abans, els calamars es
poden farcir amb la carn crua.
Amb una cullereta anirem omplint les bosses dels cala-

I és cert que aquest plat de calamars farcits els encanta a tots.
Ella els hi sol fer dos cops a l’any: Per Sant Damas i per Reis.
És un plat festívol! La Margarita ens diu que ella cuina com
les iaies d’abans a la manera tradicional. Ja comença a organitzar-se el divendres i ho deixa tot enllestit, menys la picada,
pel diumenge. És que farcir una cinquantena de calamars per
a més de 20 persones és tota una proesa! Sort que és molt
manyosa i ja hi “té la mà trencada”. Tanta feina, però, té la
seva recompensa, i el dia de la menja no volen que s’aixequi
gens de la taula, la deixen ben servida entre tots. Ni parar ni
desparar taula, i molt menys rentar els plats!
Un monjo budista japonès deia que “cada plat que menges
incorpora l’ànima de qui l’ha cuinat”. La Margarita ha transformat amorosament aquest àpat en un valuós espai de convivència, de trobada entorn de la taula, una forma de prendre
consciència que som família. Ho ha consolidat i estic segura
que perdurarà en el temps.
Us he de dir que a mi aquest plat m’apassiona des de petita. El
voleu provar de fer? Doncs preneu nota.

mars un per un, pressionant una mica però
vigilant de no rebentar-les. Tingueu cura
de no omplir-los massa, deixar una mica
de marge perquè en coure’l minva la seva
mida i podrien trencar-se. I amb un escuradents els segellem. A l’hora de servir-los es
pot retirar o no cal.
En una cassola posarem a foc lent els
calamars amb una mica d’oli fred. Quan s’hagi reduït l’oli
i l’aigua que van deixant, hi afegirem un bon raig de vi
blanc. I si tenim brou de peix, millor. Els deixarem coure
uns 30-35 minuts fins que estiguin tous. Això ho anirem
comprovant punxant-los uns quants cops.
A part, prepararem a la paella el sofregit posant oli, la
ceba ben trinxadeta i el tomàquet. Quan els calamars
estiguin quasi cuits, els impregnarem d’aquest sofregit. I
al final hi afegirem la picada que paral·lelament haurem
preparat al morter amb les ametlles, la torradeta, l’all i el
julivert. Ho remenem tot, tastarem i si cal rectificarem de
sal.
Aquest guisat pots preparar-lo amb anticipació i queda
fins i tot millor el dia abans de menjar-lo. Si us ha sobrat
farciment es poden fer mandonguilles per acompanyar el
plat o, si es vol, es poden posar gambes (fregides a part).
Boníssim! Que vagi de gust!

Dolors Figueras
Núm. 44 · Desembre de 2019 ·

33

Torneig
Esport Garrell
Quart Torneig de Futbol Veterà d’Argelaguer

Memorial Josep Pujiula "El Garrell"
El dissabte 14 de setembre se celebrà el Quart Torneig de Futbol Veterà que homenatja la
figura d’en Garrell, organitzat pel Futbol Club Argelaguer i l’Ajuntament d’Argelaguer.
Aquest any, amb un format de semifinals i finals, hi participaren al costat de l’Argelaguer,
el Santa Pau, el Figueres i l’Olot.
La Teresa Blanch, vídua d’en Josep, va fer el xut d’honor per donar inici a aquest memorial.

Camp Madà, 9 - 17850 Besalú
Tel. 972 59 02 54 - Fax 972 59 02 90
info@jjuanola.com - www.jjuanola.com

Tallers L. Sanz
Pol. Ind. Can Portella, s/n
17853 Argelaguer
Tel. 972 28 73 00 - Fax 972 28 73 02
talleres.leonardo-sanz@rediveco.com
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Àlbum fotogràfic
Fotografies de l’àlbum particular de Francisco Cordonets
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A la fila superior, de dreta a esquerra:
Lluís Balateu, Josep de Can Pepet, Cisquet
Pujol de Can Flequer, Ventura de Cal Rei,
Ventura Oliveras de Morató, Jordà, Pere
Pujol, Joan de Can Jan, Pere de Can Toni.
A la segona fila, de dreta a esquerra:
Josep Sunyer, Josep de Ca l’Arbat, Jep
Toni, Pere de Can Portella, Joan Ribes, noi
de Can Giralt, Pere de Can Primitiu, Joan
de Ca la Lola, noi de Can Felissa, Lluís del
Castell anomenat “Escudum”.
A la tercera fila, de dreta a esquerra: Pere
de Can Mià, Joan de Ca la Núria, Sidro de
Can Nita, Quimet de Cal Sant, Francisco
Cordonets, Pere Vilà, Jaume Serrat (Met de
can Sis-rals), Marcelino de Ca la Núria.
Mestre, senyor Dabau.
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Pàgina oberta

Nova secci !!
Veïns i veïnes d’Argelaguer.
Si teniu alguna foto curiosa, original,
extraordinària, insòlita, singular,
estrambòtica, inusual, especial o
sorprenent que afecti al nostre
poble, no dubteu a enviar-nosles a la revista. Com ara la que
us exposem i que ha pogut
fotografiar l’Artur Ginesta. Ah!
I li podeu posar el títol més
escaient.
Va! Acumulem somriures!

Des de 1787
al seu servei

Vicatec, S.C.
Assistència Tècnica Clients Calefacció
Des de 1787 al seu servei

c/ Germanes Fradera, 3
17800 Olot - Girona
Tel. 972 26 09 07 - Fax 972 26 09 07
vicatec@atc.baxi.es
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Objectes de Cementiri · Làpides · Flors artificials · Ceres

c/ Sant Ferriol, 17 - Olot - Tel. 972 261 075 - Fax 972 270 013

Pàgina oberta

Records d’infància
Al peu de la cinglera de Castellfollit
la petita masia ha sorgit,
al llindar del Fluvià
allí va arrelar.
Enribetada d’heures i petites flors
que li donaven tots els colors;
amagada sota una cinglera
gran com una plaça, allí hi havia l’era.
Al costat dels magraners
no hi podien faltar els pallers.
Amb la mare al costat
la palanca havíem travessat,
els nostres peus es dirigien
sempre allà com podien,
de pressa i en silenci per veure els avis
els seus petits ullets i el somriure dels seus llavis.
Les nostres pors ens marxaven
amb la tendresa que ens miraven.
Esperàvem la verema
això era tot un poema;
Oh!, la matança del porc
amb els nostres peus els raïms aixafàvem
és tot un record!
i de color lila ens quedàvem.
La carn amb les mans remenàvem
i un reguitzell de botifarres enfilàvem.
Així recordo jo la vida a casa dels avis.
CAN TALLARAMES (Castellfollit – Montagut)
Assumpció
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La bona vida
“Res és suficient per a qui suficient és poc”
Epicur (Samos, 341 aC – Atenes, 270 aC)
Els anglesos Robert Skidelsky, economista, i Edward Skidelsky, filòsof, van publicar l’any 2012 un llibre amb el títol
original How much is enough? (en castellà ¿Cuánto es
suficiente? Editorial Crítica, Barcelona 2012) en el qual tracten aquest interessant tema de forma rigorosa.
A partir de la pregunta quant és suficient?, els autors estableixen el que consideren que són els béns que constitueixen la bona vida.
La necessitat de replantejar-se què vol dir una “bona vida”
està cada dia més present i és cada vegada més necessària, en vista del canvi de paradigma que està representant
aquesta llarga crisi de la qual encara trigarem a sortir i quan
ho fem serà amb molts danys col·laterals.
Per comprendre el que significa tenir suficient, diuen els autors, hem de plantejar-nos què és la bona vida, i conclouen
que hi ha uns béns que anomenen bàsics que constitueixen
la bona vida.
La bona vida consistiria, així doncs, a fer realitat aquests
béns bàsics. Els criteris per determinar quins són els béns
bàsics són quatre:
1. Són universals, el que significa que no estan vinculats a
una cultura determinada.
2. Són finals, són bons per si mateixos i no només per assolir un altre bé.
3. Són sui generis, és a dir, no formen part de cap altre bé.
4. Són indispensables, el que vol dir que es pot considerar
que a qui li manquin patirà una pèrdua o dany greu.
Quins són, segons
aquests autors, els
béns que compleixen aquests 4 criteris? Reconeixent
que la seva proposta
està oberta al debat,
identifiquen set béns
bàsics i una vida
que els fa realitat
seria una bona vida.
Aquests són:
1. Salut, entesa en
el sentit antic de
perfecció natural del
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cos. Inclouria tot el necessari per al manteniment de la vida
“funcionant com ha de ser” i defugint de la idea de salut
com un ideal de millora perpètua que ens allunyaria d’un
criteri de suficiència.
2. Seguretat. Fa referència al fet que la vida de tota persona transcorri sense pertorbacions. És a dir, no alterada per
guerres, crims, revoltes o dificultats econòmiques d’importància.
3. Respecte. Respectar a algú significa indicar mitjançant
una formalitat que es té en consideració els seus punts de
vista, que no poden ignorar-se ni atropellar-se.
4. Harmonia amb la natura. Viure en harmonia amb quelcom significa no manipular-lo per a fins propis. Es tracta
doncs de relacionar-nos “amb” la natura i no “contra” la
natura.
5. Personalitat. Es refereix a la capacitat que tota persona
ha de tenir per formular i executar un pla de vida. Personalitat implica també un espai privat on l’individu tingui plena
llibertat per desenvolupar-se i ser ell mateix.
6. Amistat. Els autors es refereixen aquí a totes les relacions d’afecte, tant les familiars com les no familiars i que els
autors consideren essencials per a una bona vida.
7. Oci. Entendrem l’oci de la manera antiga. No simplement
com el temps fora del treball, sinó com tot allò que fem pel
fet de fer-ho, per gaudi i sense propòsit.
Una societat que s’orientés a fer realitat aquests béns bàsics
per a tots els seus membres hauria d’organitzar-se, segons
els autors, reduint la quantitat de treball per persona i alliberant així temps per a l’oci. Hauria de garantir una distribució menys desigual de la riquesa i dels ingressos i hauria
de fer més èmfasi en el localisme i menys en el centralisme
i la globalització. D’altra banda caldria reduir la pressió per
consumir i la publicitat.
Com veieu, una proposta molt interessant a considerar i que
comporta abandonar el creixement indefinit com a fi i condicionar-lo a la satisfacció d’uns béns bàsics per a una bona
vida per a tothom. Un gir de 180 graus a la política que
segueixen els nostres governs i que el moviment Argelaguer
en transició, modestament, va intentar iniciar a casa nostra.
Si estàs interessat a aprofundir en el tema, passa per casa i
et deixaré el llibre.
Miquel Tort

Pàgina oberta

Sopar dels de futbol 2019 (els d’abans)
Ara que entrarem a l’hivern, ja no ens recordem de les calorades i onades de calor que vam patir l’estiu passat. Ja ho
hem superat. El sopar va ser al restaurant de Can Xac i cada vegada la família és més gran. Bon símptoma. Va anar tot
molt bé i vam fer bondat. Amb la calor ens vam haver d’hidratar una mica més i prou.
L’any que ve se celebrarà, si tot va bé, el divendres 3 de juliol de 2020.
Fins l’estiu que ve.

Joan de Ca la Lluïsa i Josep de Ca la Remígia

LA TEVA ASSEGURANÇA DE LLAR COBREIX LA
REPARACIÓ DELS ELECTRODOMÈSTICS PER
QUALSEVOL AVARIA?
LA NOSTRA SI … INFORMA’T SENSE COMPROMÍS
OFICINA: CAMÍ DE LA RODA, 1 – ARGELAGUER – Tel. 972.688.307
HORARI: Visites a hores concertades, atenció personalitzada.
CORREU-E: ARGELAGUER_ASSESSORS@YAHOO.ES

La Fleca
d’Argelaguer
Crta. d’Olot, 15 - 17853 ARGELAGUER
Tel. 972 68 75 49

Crta. Olot, 35
ARGELAGUER
Tel. 972 28 71 56
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