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TELÈFONS

HORARIS DE SERVEIS
Ajuntament
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

Extraccions de sang: el primer i
tercer dimecres de cada mes.
Hora: 8 a 8:30 h

SERVEI D’URBANISME
L’arquitecte i l’arquitecte tècnic
atendran les consultes els
divendres de cada quinze dies,
de 10 a 13 h

Fora de l’horari de la consulta
d’Argelaguer podeu trobar la
Doctora i la Infermera al CAP
de Besalú

SERVEI D’AIGUA
DE PRODAISA
Tercer dilluns de cada mes,
de 13 a 14 h

URGÈNCIES A BESALÚ
CAP Besalú
C/ Prat de la Riba, 8
Tel. 972 59 05 73
De Dilluns a diumenge
De 8:00 a 20:00

MISSES
Festes d’Argelaguer i tercer dissabte
de cada mes a les 6 de la tarda.

URGÈNCIES OLOT
Fundació Hospital D’Olot
Comarcal de la Garrotxa
Av. Dels Països Catalans, 86
972 26 18 00

CORREUS
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres,
de 13:15 a 13:30 h
Tel. 972 590 999
(Oficina Banyoles)

JUTJAT DE PAU
Divendres, de 13 a 14 h
RECOLLIDA DE
TRASTOS VELLS
Es pot anar a la deixalleria
d’Olot, 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
Infermera: Laura Sanchez
Dilluns 13:00 a 14:15 h
Dimecres 08:10 a 9:30 h
Divendres 11:00 a 12:00 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

Serveis
Aigua: Prodaisa ............................................... 972 20 20 78
Llum: Distribuïdora Bassols Energia ................. 972 26 01 50
CAP Besalú .................................................... 972 59 05 73
Consultori Municipal ...................................... 972 68 76 06
Hospital d’Olot ............................................... 972 26 18 00
Hospital Trueta ............................................... 972 20 27 00
Creu Roja ....................................................... 972 27 22 22
Transport Sanitari .......................................... 972 27 28 28

DEIXALLERIA MÒBIL
Consulta Calendaris a part

BENESTAR SOCIAL
Assistent Social:
Helena Güell, CAP Besalú
Dimecres de 9:00 a 13:00 h
FARMACIOLA
Argelaguer:
De dilluns a divendres,
de 12:00 a 14:00 h

Telèfons programació visites:
902111444 .....24 hores al dia
972 590573 .........de 8 a 15 h
dilluns a divendres
www.ics.gencat.cat/citaprevia/
visites.jsp

Ajuntament
Telèfon ........................................................... 972 68 71 37
Email ........................................ ajuntament@argelaguer.cat
Escola ............................................................ 972 28 70 59
Parròquia ....................................................... 972 59 11 00
Jutjat de Pau .................................................. 972 29 03 03
Mossos d’Esquadra ........................................ 972 54 17 00

Farmàcies:
Argelaguer: .................................................... 669 88 67 57
Besalú ............................................................ 972 59 12 73
Sant Jaume de Llierca ..................................... 972 68 72 01
Montagut ....................................................... 972 68 70 88
Castellfollit de la Roca .................................... 972 29 40 18
Tortellà .......................................................... 972 28 71 02

SALA DE LECTURA
Dilluns: 11:00 a 13:30
i 16:30 a 19:00 h
Dimecres: 16:30 a 19:00 h
Dijous: 16:30 a 19:00 h

Funeràries:
Funerària Besora ............................................ 972 26 10 75
Mossos d’Esquadra ........................................ 972 54 17 00
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)

TELÈFON D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA:
MOSSOS D’ESQUADRA , BOMBERS I
SERVIES D’EMERGÈNCIA MÈDIQUES (AMBULÀNCIES)

900 900 120

Atenció a dones en
situació de violència

www.gencat.cat/ics

HORARIS DE LA TEISA

BUS TRANSVERSAL
DE LA GARROTXA

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

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.

Besalú - Banyoles - Olot

Banyoles - Besalú - Olot
Sortides
de Girona

Sortides
d’Olot

Besalú

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

6.12
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17.03
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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
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Feiner
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Feiner
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Salutació
QUI ENS HO HAVIA DE DIR
Vam començar l’any amb normalitat, amb bona perspectiva econòmica, fins que algú ens va parlar d’un virus que hi havia a la Xina (que lluny que queda Xina) i
de sobte ens vam trobar amb el virus a casa, tot va fer
un tomb inesperat, com si s’hagués girat el mitjó de la
nostra vida.
D’un dia per l’altre vam haver de quedar confinats a
casa. Els bars, els restaurants, el món de l’espectacle,
els autònoms i el comerç en general van haver de baixar la persiana. Molta gent ha hagut de fer teletreball
(potser els més afortunats). Molts han perdut la feina...
en resum, res que haguéssim pogut imaginar tan sols
uns dies abans.
Però amb voluntat ens en sortirem, costarà perquè tenim facilitat per oblidar les coses que ens passen.
Hem d’assumir que fins que no tinguem una vacuna
haurem de prendre mesures, però també hem d’acceptar que les hem de complir. El bé que hem fet a la natura durant aquest temps d’aturada de la “civilització”
és enorme; tinguem-ho en compte, si us plau.
A causa de la Covid-19 aquesta revista no ha pogut
sortir al maig, com sempre, ni tampoc hem pogut fer la
Festa del Roser; per tant, no he pogut desitjar-vos una
bona festa. Però sí que puc dir que espero que tingueu
un bon estiu i un bon futur.
Artur Ginesta

El contingut dels articles és responsabilitat dels respectius autors.
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Bon
ESTIU
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

Pressupost municipal 2020
PRESSUPOST INGRESSOS

PRESSUPOST DESPESES

Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES

Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL

Rústica

8.200 €

Urbana

120.000 €

Vehicles

33.000 €

Manteniment edificis, instal·lacions, serveis i camins

IAE

63.000 €

Materials, subministraments i publicacions

Increment valor terreny

2.000 €
Total

226200 €

Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
Impost sobre construccions
Total

Despeses de personal
Capítol 2 - DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

38.400 €

Telèfon i correu

3.500 €

Assegurances

6.040 €

6.000 €

Festes i altres activitats culturals i lúdiques
Treballs fets per empreses: escombraries, neteja...

40.850 €
106.150 €

Altres despeses dels serveis

Escombraries, cementiri i taxes

39.100 €

Ocupació sòl, telèfon, gas i electricitat

57.000 €

Capítol 3 - DESPESES FINANCERES

2.700 €

Interessos i altres despeses financeres

Altres ingressos
Total

98.800 €

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

49.000 €
6.000 €

Llum, combustibles i productes neteja

6.000 €

Capítol 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

136.700 €

4.300 €
Total

254.240 €

Total

100 €

100 €

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

De l‘Estat

65.600 €

Aportacions Consell, Consorci Benestar,

De la Generalitat

56.850 €

A institucions sense fi de lucre i associacions

De la Diputació

29.100 €
Total

151.550 €

Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos bancaris i rendes immobles

5.000 €
Total

Total pressupost ordinari

5.000 €
487.550 €

Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DIPUTACIÓ

17.800 €
Total

TOTAL INGRESSOS

17.800 €
505.350 €

18.209 €
3.220 €
Total

Total pressupost ordinari
Capítol 6 - INVERSIONS REALS
Inversió nova infraestructura
Camí del dipòsit
Parc pista poliesportiva
Millora parc infantil camí de la Roda
Inversions funcionament serveis
Sala noves tecnologies
Fons documental sala de lectura
Adquisició vehicle
Inversions reposició pel funcionament dels
serveis
Millora equipament ajuntament
Millora equipament casal
Millora equipament polivalent
Millora equipament camp de futbol
Millora pati escola façana sud
Total

21.429 €
412.469 €

47.781 €
10.000 €
20.000 €
1.000 €
500 €
100 €
4.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
1.000 €
90.381 €

Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
A comunitats autònomes
Formació i treball 2019
TOTAL DESPESES

Aquest ajuntament va aprovar el pressupost 2020 en
el Ple de data 10-12-2019. És un pressupost important
per a Argelaguer perquè en aquest 2020 confluïen dues
grans obres que han de millorar de manera molt important els serveis del poble: el nou dipòsit d’aigua i el camí
d’accés, que per qüestions de tramitació i autoritzacions
dels diferents organismes ha costat molt.
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2.500 €
505.350 €

Res feia pensar en el moment de l’aprovació d’aquest
pressupost que el primer semestre de l’any seria tan dur:
primer el temporal Glòria i ara la pandèmia del coronavirus Covid-19 que estem vivint. La seva excepcionalitat
ho ha canviat tot. La manera de viure, de treballar, de
funcionar, de prioritzar les necessitats... En el camp de
l’administració el còmput dels terminis van quedar atu-

Informació Municipal
treballar, de funcionar, de prioritzar les necessitats... En
el camp de l’administració el còmput dels terminis van
quedar aturats des de mitjans març fins al dia 1 de
juny, data que per Resolució de 20-05-2020, publicada en el BOE 145 de 23-05-2020, s’aixeca el còmput
dels terminis. Aquest fet ha comportat la paralització
dels expedients, exposicions públiques, informes dels
diferents organismes Generalitat, Carreteres, ACA...
Tot just ara, i de mica en mica, es torna a emprendre
l’activitat.
El pressupost 2020 puja a un total de 505.350,00 € i
les principals inversions són:
* La construcció del nou dipòsit i el camí d’accés, on
part del seu finançament ja prové del pressupost 2019.
* La millora del parc infantil del camí de la Roda i la
construcció d’un parc a la pista poliesportiva.
* Inversions puntuals pel funcionament dels serveis:
ajuntament, polivalent, casal i camp de futbol.
Quant al pressupost ordinari, es continua amb el criteri
de manteniment i conservació dels serveis existents. Es
manté la partida del procés participatiu estrenada l’any
2017 per poder continuar treballant i prenent decisions amb la participació dels veïns.
La situació econòmica de l’Ajuntament és sanejada i
compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària.

SOL·LICITUD DE DIFERENTS SUBVENCIONS
Canvi de lluminàries del polígon
Dins la nova convocatòria de la Diputació de Girona,
campanya del Pla a l’Acció, i seguint amb la línia ja
iniciada fa alguns anys, enguany es demana una subvenció per al canvi de lluminàries no eficients al quadre
07, polígon industrial.
Esperem que la resolució pugui ser positiva i poder
portar a terme la substitució d’aquestes lluminàries.

Estudi del Parc d’habitatges buits
d’Argelaguer
Aquest Ajuntament vol continuar treballant en l’àmbit
de la política d’habitatge, i una eina imprescindible és
la de conèixer bé l’estat del parc d’habitatges del poble.

És per aquest motiu que s’ha sol·licitat una subvenció al Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona per
finançar l’estudi del parc d’habitatges buits d’Argelaguer, primera fase, nucli urbà.

Participació Ciutadana
La Diputació ha convocat les subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2020, i
com que és voluntat de l’Ajuntament continuar amb la
consolidació del Consell de Poble com a estructura de
participació ciutadana perquè sigui capaç d’autogestionar-se i autoactualitzar-se s’ha sol·licitat una subvenció per aquesta finalitat.

Canvi de lluminàries al camp de futbol
El camp de futbol d’Argelaguer, tot i no tenir equip
de futbol federat, s’ha convertit en una instal·lació que
dona servei a altres clubs de la comarca, de fora de
la comarca i al Consell Esportiu de la Garrotxa, que
organitza la lliga de veterans, a part de particulars que
organitzen tornejos, cursos...
Una queixa constant d’aquests usuaris és la manca
d’il·luminació. Les lluminàries actuals tenen prop de 40
anys. És per aquest motiu que vistes les bases i la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona,
per al finançament de l’acció de promoció i foment de
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per
a l’any 2020, es demana una subvenció per al canvi de
lluminàries del camp de futbol.
S’està a l’espera de la resolució per part de la Diputació de Girona.
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Informació Municipal

Obres municipals
Camí del dipòsit
Disposem del projecte tècnic del camí del dipòsit aprovat
definitivament i informat favorablement per la Unitat de
carreteres de l’Estat a Catalunya. També disposem de la
partida pressupostària per poder executar aquesta obra.
Una vegada s’han aixecat els terminis per poder contractar, el Ple de data 30-05-2020 va aprovar l’expedient de
contractació administrativa de l’obra del “Camí del dipòsit” amb un import de licitació de 86.325,06 € més IVA, i
el Plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació, i la licitació de l’obra.
S’està pendent que les empreses especialitzades presentin la seva oferta econòmica.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data
8-06-2020 ha donat conformitat al text refós de la modificació puntual de les NNSS per a l’ampliació de l’àrea
dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit i la seva accessibilitat, i serà executiva tan bon punt surti publicada al
DOGC.
En el Ple de data 30-05-2020 es va aprovar inicialment
el projecte “Nou dipòsit 1.000 m3 abastament d’aigua
potable al municipi d’Argelaguer”, amb un pressupost
d’execució de 221.370,18 € més IVA.
El projecte es troba en període d’exposició pública i pendent dels informes de l’ACA, la Demarcació de carreteres
de l’Estat a Catalunya i de la companyia d’aigua Prodaisa, tan bon punt estigui aprovat s’iniciaran els tràmits per
a la contractació de l’obra.
Per aquesta obra disposem d’una subvenció de l’ACA
amb un import de 121.145,01 €

Tancament zones de contenidors

Nou dipòsit d’aigua
Com bé ja sabeu, fa temps que als estius patim dificultats
en el subministrament d’aigua, per això en previsió ja fa
més d’un parell d’anys que es va començar amb la tramitació administrativa per poder disposar d’un nou dipòsit
d’aigua.

Des de l’àrea d’Urbanisme es va dissenyar el model de
tancaments i les característiques dels emplaçaments dels
contenidors. Es van demanar pressuposts a diferents empreses especialitzades en aquests tipus de tancaments i
el Ple de data 30-05-2020 va adjudicar el contracte de
l’obra a l’empresa Carbonell Urban Services pel preu de
15.907,50 € més IVA.
Previ el muntatge del tancament de les diferents zones,
s’han de construir les lloses de formigó on s’ubicaran els
contenidors. Aquestes lloses es construiran en breu.

Argelaguer en xifres
Defuncions
CARME CROS PINEDA
28 DE DESEMBRE DE 2019
MARIA DOLORS PUJOL PAGÈS
2 DE MAIG DE 2020

Naixements
LIAM CAMPS CAUM 25 DE FEBRER DE 2020

6

· L’Argelaga · Revista d’Argelaguer

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, al Portal de transparència.

Informació Municipal

Altres accions destacades
Programa de Treball i Formació 2019

Contenidor de recollida de roba

El Departament d’Empresa i Ocupació va resoldre favorablement l’atorgament de la subvenció del Programa de
Treball i Formació 2019 gestionat pel Consell Comarcal
de la Garrotxa. Enguany ja són 13 els municipis que s’hi
han acollit, i de manera conjunta podrem comptar amb:
* 2 persones aturades amb contracte de 12 mesos
* 2 persones aturades amb contracte de 6 mesos
* 6 persones de renda garantida ciutadania amb contracte de 6 mesos
* 1 dona amb contracte de 12 mesos

L’Empresa d’Inserció ADAD l’Encant SLU i la Cooperativa
Roba Amiga el 2018 va recollir 770 kg de roba i, el 2019,
727 kg.
Mirant el quadre podem constatar que va disminuir el
nombre de quilograms de roba recollida els tres primers
trimestres del 2019; el motiu eren els continuats robatoris que hi havia al contenidor. Aquest fet es va denunciar
i en el darrer trimestre de l’any passat aquests actes es
van reduir i els quilos de roba recollida van augmentar
considerablement.

El municipi d’Argelaguer ja s’ha beneficiat d’aquest programa, any 2017 i any 2018, i ja haureu pogut veure els
treballs realitzats per aquestes persones, tals com:
Neteja de la via pública, manteniment de les zones verdes (camí del riu, parc del garrell, riera, pou del glaç, zona
dels túnels, camins...).

ANUALITAT

2018

2019

1r Trimestre

170 Kg

57 Kg

2n Trimestre

239 Kg

64 Kg

3è Trimestre

248 Kg

91 Kg

4t Trimestre

113 Kg

515 Kg

770 Kg

727 Kg
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Informació Municipal
Efectes del temporal Glòria
Ens queda molt lluny l’extraordinari temporal ‘Glòria’ que
entre els dies 20 i 23 de gener de 2020 col·lapsà tot
Catalunya amb vents de més de 100 km/h, pluja de fins a
500 litres per metre quadrat, onades de 7 metres a tot el
litoral i danys materials multimilionaris.
A Argelaguer va ocasionar molts desperfectes. Alguns
d’ells van haver de ser atesos amb urgència per poder
restablir la seguretat i la vialitat dels camins.
Fem un resum en imatges del temporal a Argelaguer amb
fotografies d’Enric Badosa i Artur Ginesta.

Efectes de l’aigua

Ca l’Hornós

8

Captació d’aigua al Gomarell

Font Puda

El Llierca

Juiàs
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Informació Municipal

Passallís de Can Portella tallat

El Vinyot

Passallís de Can Portella

El Borró

Passallís d’El Guilar

Després de la llevantada
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Informació Municipal
Ajuntament i COVID19
El dia 12 de març de 2020 moltes coses van canviar per
a tothom.
Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(CECAT) se’ns va informar que el pla d’actuació del Pla
PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, passava
a fase d’EMERGÈNCIA-1.
Prèvia reunió de l’Ajuntament, i per resolució d’alcaldia,
el dia 13 de març es va activar el Pla de Protecció civil
_PROCICAT_ Emergència 1.
A continuació, també es van aprovar les mesures de prevenció següents amb la finalitat de contribuir a la seva
contenció:
Van quedar tancats tots aquests equipaments i les activitats programades:
1. EQUIPAMENTS MUNICIPALS: Camp de futbol, pavelló, casal de gent gran, sala del casal i sala de lectura.
2. Es va suspendre l’activitat del Casal de la gent gran
d’Argelaguer i la dinamització del Parc de Salut per
protegir els col·lectius més vulnerables.
3. Es va recomanar als veïns que seguissin les instruccions del Departament de Salut, i que principalment
fóssim molt curosos amb la neteja de les mans i evitar
la concentració de persones en qualsevol tipus d’espai.
4. Es va recordar que l’escola quedava tancada i no hi
hauria servei de transport escolar.
5. Es va Informar que l’Ajuntament continuaria obert
amb el seu horari habitual, però es va demanar que:
* Se sol·licitessin els tràmits via e-tram.
* Se sol·licitessin les visites via e-tram o telefònicament.
* S’evités al màxim possible anar a les oficines de manera presencial.
6. Es va Informar que els serveis tècnics quedaven suspesos.
Es va fer una valoració de la gent que vivia sola o amb
potencial risc perquè rebessin les necessitats bàsiques.
Es va informar als bars i els restaurants del municipi que
havien de tancar i que a partir del dissabte ja no podien
obrir.
Es va comprar material de protecció pel Covid: gel hidroalcohòlic desinfectant i mascaretes.
Es van distribuir mascaretes, primer als majors de 60 anys
i persones amb potencial risc, després es van repartir a
totes les persones que ens ho van sol·licitar. I, quan es
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va disposar de mascaretes infantils es van repartir per als
nens i les nenes del poble.
Es va informar i distribuir material de protecció a les botigues del poble.
Es va fer una borsa de voluntaris per si calia donar ajuda. Un particular va oferir casa seva per allotjar a qui fes
falta.
Es va fer divulgació constant de la informació tant pel
grup de whatsapp municipal, com per facebook, instagram i web municipal per tal de mantenir informada tota
la població dels canvis que s’anaven donant.
Es van fer trucades i visites a les persones vulnerables.
Es va mantenir un contacte permanent amb les autoritats
sanitàries (ABS de Besalú) i serveis socials per seguir el
desenvolupament de l’atenció sanitària als ciutadans.
S’han fet reunions telemàtiques setmanals amb el grup
d’alcaldes, per fer seguiment de l’evolució de la pandèmia.
S’han coordinat i lliurat les targetes moneder a les famílies del poble que tenen concedides beques pel menjador
escolar.
Un grup de dones del poble va col·laborar amb la confecció de mascaretes i bates per al personal sanitari, i es van
entregar a Omplint Magatzems per distribuir al personal
d’ambulàncies de la comarca.
Es van haver de suspendre els actes de la festa del Roser
davant la impossibilitat de poder-la dur a terme.
Mitjançant les xarxes socials diverses iniciatives i propostes engrescaven petits i grans a participar en activitats
culturals o lúdiques els dies d’estricte confinament a casa:
Dibuixos que curen

Informació Municipal
Des de l’Ajuntament d’Argelaguer es va donar suport a
la iniciativa solidària per donar ànims i agrair als professionals sanitaris la seva feina, moltes gràcies petits per la
màgia dels “dibuixos que curen”.

eBiblio. Llibres i pel·lícules per a totes les
edats

Una proposta on el cartró del rull de paper
de vàter és el protagonista

Gaudiu de la millor òpera des de casa

Es proposava fer una foto de la vostra obra i enviar-la
per e-mail signada amb un pseudònim. Posteriorment, les
obres van ser penjades a les xarxes socials i quan acabi el
confinament en farem una exposició.
Classes de dibuix amb l’Eduard Saiz

Primer es va enviar una imatge que s’havia de dibuixar i
tot seguit el cartell explicatiu.

Núm. 45 · Juny de 2020 ·

11

Informació Municipal

Adf d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol
Des de l’Adf d’Argelaguer, Besalú i Sant
Ferriol primer de tot
desitgem que tots estigueu bé i que de mica
en mica es puguin anar
solucionant tots els problemes a causats per la pandèmia del COVID.
De fet, aquests dies des de casa no
hem parat i hem anat preparant la
campanya forestal 2020 conjuntament amb bombers i agents rurals.
Degut al COVID també ens veiem
afectats en la nostra manera d’actuar,
però s’està treballant amb protocols
adequats a la situació per garantir la
màxima seguretat dels nostres equips.

Cursa BTT d’Orientació

12

De moment la formació es fa per via
telemàtica i les pràctiques de la província les farem al parc de bombers
de cada comarca, d’aquesta manera
es podran reduir molt els grups de
treball.
Com sempre demanem la vostra collaboració, us recordem que la ciutadania jugueu un paper importantíssim,
sigui no fent activitats de risc d’incendi com alertant immediatament al 112
en cas de veure qualsevol indici de foc
o columna de fum per tal de poder
intervenir immediatament i reduir els
seus efectes. Igual que l’any passat els
dies en què la nostra comarca es trobi amb nivell Pla Alfa 1 (màxim perill
d’incendi) informarem a la població i
mirarem de tenir personal de guàrdia
per sortir a qualsevol avís.
Una altra vegada us volem donar les
gràcies per la vostra participació a les
quines. A part de passar-ho bé tots
junts, gràcies a aquesta col·laboració
enguany podrem adquirir material de

Falles
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comunicacions que ens permetrà actuar més coordinats, geolocalitzar els
equips i per tant treballar amb més
seguretat.
Des de l’última revista hem participat i
actuat en diverses situacions.
• Fira de Sant Martirià de Banyoles
convidats pels companys de l’Adf Estany per donar a conèixer quin és el
treball de les adf.
• Baixada de torxes a Argelaguer, on
participem en el dispositiu de seguretat i la prevenció d’incendi. En aquesta edició s’hi va participar amb cinc
voluntaris i amb dos vehicles de la
nostra agrupació i un de l’Adf Estany.
• També se’ns va requerir per l’incendi
d’un camió a l’autovia, per controlar
que el foc no traspassés a la massa
forestal.
• Un vehicle i tres voluntaris van participar en l’organització de la 1a copa
catalana d’orientació amb btt que es
va fer a Argelaguer.

Informació Municipal
• Es va activar el grup per ajudar
en l’afectació del temporal Glòria
tancant accessos al rius, rieres i fent
control del nivell de crescuda del seu
cabal, comprovació de punts inundables, tallant i retirant arbres que havien caigut en camins, tot coordinat
amb l’Ajuntament, i els altres cossos
d’emergència de la comarca, on també participem en la taula d’emergència que es crea en aquests casos. Un
cop passat el temporal s’ha treballat
en la retirada de troncs per tal que les
màquines poguessin entrar a retirar el
fang i pedres acumulats en punts o
esllavissades.
• Aquest any continuem amb la campanya que es fa al municipi contra la
vespa asiàtica. La nostra tasca consisteix en el control de 25 trampes posa-

des al voltant del poble que se sumen
a les 10 que han posat voluntaris dins
el municipi. Aquest trampeig es coordina des de la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament.
La nostra adf continua les tasques de
prevenció en els treballs de sega amb
el tractor i eines manuals dels vorals
de camins del municipi i de la zona de
passeig del Garrell. També agraïm la
tasca de recuperació i desbrossament
de camins que fan els caçadors d’Argelaguer, que cada any ajuden a tenir
millor el territori.
Us recordem que des del dia 15 de
març fins al 15 d’octubre no es pot
encendre foc en terreny forestal. Us
deixem el calendari del Període de Regulació del foc a Catalunya.

PERÍODE DEL 16 D’OCTUBRE AL 14 DE MARÇ
(ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer)

ES POT CREMAR amb l’únic requisit de comunicar-ho directament al Departament de Medi Ambient i Habitatge (cos d’Agents
Rurals), o mitjançant els ajuntaments i consells comarcals.

PERÍODES DEL 15 DE MARÇ AL 14 DE JUNY
I DEL 16 DE SETEMBRE AL 15 D’OCTUBRE
(DECRET 64/1995, de 7 de març)

Queda PROHIBIT fer foc en terreny forestal i en la franja de 500
metres que l’envolta.
No obstant això PODEN CONCEDIR AUTORITZACIONS per
a realitzar cremes els caps comarcals del cos d’Agents Rurals a
les afores comarcals, o tramitar-les mitjançant els ajuntaments
corresponents.

PERÍODE DEL 15 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE
(DECRET 64/1995, de 7 de març)

Durant aquest període i en els municipis declarats d’alt risc, queda TOTALMENT PROHIBIT fer foc.
Excepcionalment, el director general del Medi Natural, previ
informe del cos d’Agents Rurals, pot autoritzar aquelles cremes
que per raons justificades només es poden realitzar en aquest
període.

Si estimes la terra
i estàs interessat
a fer-te voluntari,
posa’t en contacte
amb nosaltres
i t’explicarem
com ho has de fer.
Recordem que us podeu posar en contacte
amb nosaltres al:
676 974 467

Temporal Glòria

Adf Argelaguer Besalú i Sant Ferriol
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Sala de lectura
CAU DE LLUNA SALA DE LECTURA

“La biblioteca pública, porta local d’accés al coneixement, ofereix les condicions bàsiques per a la formació al llarg de la vida, la independència en la presa
de decisions i el desenvolupament cultural de les persones i els grups socials.”
(Manifest de la Biblioteca Pública de l’IFLA/UNESCO, 1994)

PUNT D’INFORMACIÓ I LECTURA

ACTIVITATS

La Sala de lectura depèn de l’Ajuntament d’Argelaguer, que
la gestiona en conveni amb el Servei de Biblioteques de la
Diputació de Girona, aquest conveni l’ha transformat en un
PIL (punt d’informació i lectura).
Ser un PIL té molts avantatges, que amplifiquen els serveis de
la sala de lectura:
Per un costat, el suport ofert des del Servei de Biblioteques de
la Diputació de Girona.
D’altra banda, participar en el servei Nacional de préstec interbibliotecari (SNPI) que permet la connexió entre les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

L’Hora del conte
Vam poder gaudir de l’Hora del Conte, amb
l’Íngrid que ens va fer riure amb el conte Aigua.
Club de cinema
Es va engegar el Club de cinema, amb la intenció que tingui continuïtat cada primer divendres de mes, l’Andreu Nebot és la persona
que es fa càrrec d’aquest espai.
Hem portat una selecció de revistes al Casal
de la Gent Gran.

(abans de la COVID-19)
REPRESA DE L’ACTIVITAT
A mig mes de novembre es va obrir de nou la Sala de Lectura.
En el període que la sala va restar tancada es van acumular
documents que van requerir el seu tractament i catalogació,
nous llibres, revistes, pel·lícules, devolucions, reclamacions.
L’horari de la sala és:
• les tardes de dilluns, dimecres i dijous de 16:30 a 19 h
• i dilluns al matí d’11 a 13:30 h
Continuem a porta tancada i amb cita prèvia, podeu contactar
a través del correu slcaudelluna@gmail.com

CIRCULACIÓ
Les dades indiquen com de forma incremental heu anat utilitzant la sala de lectura durant aquests primers mesos.
A més, que ho feu per diferents motius, préstecs, lectura,
jocs, manualitats, activitats, per fer temps, per aixoplugar-vos, per l’escàner o la fotocopiadora, i
també per ajudes a gestions per Internet.

14

· L’Argelaga · Revista d’Argelaguer

NOVETATS
Disposem d’un parell d’eines noves per comunicar-nos:
El nou web redissenyat per la Diputació, que podeu consultar a
l’adreça: www.bibgirona.cat/biblioteca/argelaguer
I el webloc: caudelluna.wordpress.com
Les finestres de la sala de lectura ara estan protegides per
unes fantàstiques persianes graduables.

(etapa de la represa COVID-19)
REPRESA DE L’ACTIVITAT
Nous punts de llibre de la
Sala de Lectura
Per aconseguir el primer, haureu de ser usuari de la sala i fer
com a mínim un préstec.
Començarem un Grup de Lectura d’adults
Què més
i un altre d’infantil que coordinarem amb
preparem? l’escola.
Seguiu atents al blog de la Sala de Lectura (caudelluna.wordpress.com),
hi trobareu les informacions sobre com anem continuant en aquesta nova
etapa on encara cal prendre mesures per evitar la generació de riscos de
propagació de la infecció per COVID-19.

Actualitat

XIV Festa homenatge a la vellesa
L’última festa vam gaudir d’una diada molt bonica, plena d’emocions. Quatre persones del poble assolien la fita dels
90 anys en unes condicions envejables. Tres d’elles, els tres homes, eren companys de joventut i d’aventures. En Cisquet
ens va fer cinc cèntims d’aquelles fites que els van fer rememorar temps passats en companyia de les famílies, amb les
emocions a flor de pell.
Tot això, que és el més important d’aquesta festa, va anar acompanyat d’un bon àpat, de l’actuació del mag Nani i de
la companyia de tota la colla de voluntaris que van col·laborar per fer possible aquesta diada.
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Actualitat

Festa Sant Damas 6, 7 i 8 de desembre

La festa es va iniciar amb les exhibicions del CPA d’Olot. Patinadors/es de diferents categories oferiren unes magnífiques actuacions, tant individuals com en
grup, que ens van agradar moltíssim.

El grup de promoció ens va deixar bocabadats amb una esplèndida
coreografia de l’obra “Diana”.

Participants a la gimcana naturalista, per a grans i petits, a la riba del
Fluvià per descobrir-ne animals (rastre, amagatalls...) i plantes autòctones.

A l’arribada a l’observatori d’ocells de la Resclosa, l’organitzador ens
va explicar i ensenyar diferents aspectes de la natura en una exposició
pròpia. Tot seguit es va fer un bon vermut.

La diversió per a tothom fou a càrrec d’“Els Escargots” de Toti Toronell,
que sense gaire paraules van transmetre bones sensacions i humor.
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Actualitat

El casal es va anar omplint de públic per conèixer i fruir
del nou grup Reisal.

Des de l’humor i la poesia, vam poder observar com viuen
dos individus-cargols el seu dia a dia. Un espectacle lent però segur.

Reisal està format per músics de Tortellà i la cantant Tura Sala
d’Argelaguer. Un grup dinàmic, engrescador... que ens va agradar i
captivar.

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

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

MENJARS - BAR

CAN XAC

EMBOTITS I CARNISSERIA
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Actualitat

Activitats de Nadal
Pastorets
Asseguda ara a casa, vivint el que probablement passarà a la nostra història com el confinament per la crisi sanitària
del 2020, miro per la finestra i veig carrers buits, sense els crits i jocs de la mainada, sense vida... És la crisi dels adults.
Mirant per la finestra sembla mentida que fa tres mesos els nostres infants fossin els reis dels carrers i de tots els racons
del poble. Perquè cada any per les festes de Nadal els menuts agafen el relleu i porten l’entusiasme i protagonisme a
les places, als cantons.
Aquest any semblava quasi impossible, eren molt poquets els que estaven disponibles. Però ells són generosos, i sobretot tenen il·lusió. Un any més van oferir el seu temps i el seu cor per portar a terme la representació de l’especial
Pessebre d’Argelaguer.
8 artistes i algun petit valent per fer-los costat. 8 caràcters, 8 històries, 8 somnis i esperances, 8 ànimes que es van
tornar a deixar la pell als assaigs i a la Gran Funció final. Van ser els nostres 8 cavallers de l’Esperit de Nadal.
Perquè gràcies sempre a ell@s per unes hores, i cada any, el Nadal és màgic; sempre el Nadal aconsegueix reunir veïns,
portar cançons al record, emplenar l’aire amb el sincer aplaudiment de tot un poble envers els petits missatgers.
I per unes hores, i cada any, els infants ens fan recordar que batega un cor dintre el pit, que encara hi ha somnis per
complir, que la vida és bella i que només cal confiar i respirar-la a ple pulmó i sense por.
Tornant a ser infants per unes hores, i cada any…
Ana Bergaretxe
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Actualitat

Reis

17853 ARGELAGUER - La Garrotxa - Girona
Tel./Fax 972 687 457
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Actualitat

Falles i l’home escorça

Fotografia d’Eduard Saiz

Aquest passat solstici d’hivern van tornar a baixar les
falles dels fallaires d’Argelaguer. Va ser un vespre ple
d’emocions, gairebé èpic. Feia vent i plovia, però malgrat
tot la foguera del Guilar es va encendre bé. Hi havia molta gent. Els fallaires vam menjar i beure i xerrar i fer música mentre esperàvem que fos l’hora. Una mica abans
del previst vam començar a baixar perquè va començar a
ploure un altre cop. El vent feia volar les espurnes de les
falles i se les enduia cap a la fosca. Les falles eren ben
seques i cremaven de pressa. La pluja va ser intermitent
mentre baixàvem fins al poble.
Un cop a baix va aparèixer l’home d’escorça. Va entrar
al poble pel camí ral, sota el pont de Cal Ros. Amb els
llums apagats il·luminats només amb el foc de les falles
va passar per alguns carrers del poble fins a tornar a l’era.
L’ambient era solemne.
Ja tornats a l’era vam fer una foguera amb les restes de
les falles i es va acabar la jornada sota la pluja.
Cal agrair la col·laboració a molta gent, especialment a
l’ADF, a l’Ajuntament i a moltes veïnes i veïns que a nivell
particular van tornar a fer possible aquesta tradició.
Guillem Ballaz
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Actualitat

Quines
26 de desembre de 2019 i 1 de gener de 2020, dates que
any rere any heu de tenir a la memòria perquè al poble se
celebra: LA QUINA D’ARGELAGUER!!!
Aquest any, com l’any passat, la vam organitzar l’AMPA
de l’escola Montpalau junt amb l’ADF d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol.
Quan va acabar la quina de l’any passat, hem de reconèixer que ens semblava que ho teníem molt lluny; però, de
cop, ja la tornem a tenir aquí! Comencem amb els preparatius! Uns cap a buscar pernils, els altres encarregant les
paneres, d’altres anant a buscar col·laboracions a les empreses, comerços, bars i restaurants (des d’aquí us volem
donar les gràcies, ja que les vostres aportacions ajuden
molt a la Quina), d’altres muntant l’escenari i el bar al
pavelló, penjant les pancartes per anunciar la quina… en
fi, una feinada!!! Però, quan veus que els dos dies quan
arriben les 6 de la tarda va entrant gent i gent, i el pavelló es va omplint, veus que l’esforç es veu recompensat!
Veus cares noves, gent del poble, gent que l’any passat ja
havien vingut d’altres poblacions i repeteixen, això sí que
ens omple d’orgull!
Us volem donar les gràcies a tothom per haver vingut a
passar una bona estona amb nosaltres i fer que tot això
sigui possible i, a més, si a algú li va tocar la quina, enhorabona, perquè va marxar ben carregat!!!
A les dues entitats del poble que ho organitzem, la quina
ens permet donar sortida a projectes que altrament no
serien possibles; en el cas de l’AMPA de l’escola Montpalau, aquest any s’ha invertit a comprar material per a
l’escola.
En el cas de l’ADF d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol s’invertirà en material de comunicacions que ens permetrà
actuar més coordinats, geolocalitzar els equips i, per tant,
treballar amb més seguretat.
Des d’aquestes ratlles volem donar les gràcies a l’Ajuntament, als col·laboradors que ens ajuden a cantar la quina, als joves que la van animar posant música, i a tots els
pares/mares i voluntaris de l’Adf que han ajudat i han fet
que això sigui possible!

Desitgem que passeu un bon estiu!
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Actualitat

Carnestoltes
Organitzat per l’AMPA amb la col·laboració de l’Ajuntament, el carnestoltes se celebrà a Argelaguer amb un vermut
musical a la plaça de la Generalitat.
A les 11 taller de turutes, a continuació xaranga - cassolada; al migdia concert amb “Els Bitxos”; i finalment, pica-pica
compartit.
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Actualitat

Exposicions capella Santa Anna
Pep Iglésias: Anacronismes, 1978-2009
De l’1 al 20 de desembre
Exposició «Pep Iglésias. Anacronismes. 1978-2009», d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, mostra
representativa de la tasca de l’autor com a fotògraf de premsa i en fotografia durant més de trenta anys.

Flama del Canigó
De la mà d’Òmnium, la matinada del 22 al 23 de juny la
Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya del
Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans seguint diverses rutes
per tal d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així
comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral
vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.
A Aegelaguer, fou rebuda a 3/4 de 6 de la tarda a la plaça de
la Generalitat. L’activitat s’arrodoní al vespre amb l’encesa
d’espelmes i fanalets.
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Personatge

Montserrat Massana
Logopeda i ànima de la Coral Taliqual
La Montserrat Massana i en Francesc Tomàs ens explicaven el desembre de 2013, en una secció de la revista
dedicada a famílies nouvingudes al municipi, que havien
arribat a Argelaguer el 1993, amb el seu fill Joan acabat
de néixer; amb la compra de Can Ciril·lo, al carrer Santa Anna, deixaven enrere el barri del Poble-sec de Barcelona i la vida urbana. Després d’en Joan arribaren els
altres tres fills: l’Alba i els bessons Genís i Eloi. Al llarg
d’aquests 26 anys tota la família ha participat de forma
activa en les activitats del poble: l’AMPA, el Talleret de
Músics, l’Associació Lluna Plena, la Violinada, el club de
lectura, els Geganters...

del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant
Pau de Barcelona, del qual el 2011 se’n faria una segona
edició.

Nascuda a Barcelona el 18 de juliol de 1959, la Montserrat Massana Molera es va llicenciar en Medicina per
la Universitat Autònoma de Bellaterra el 1983, i després
s’especialitzà en pertorbacions del llenguatge i audició
(logopèdia) a l’Escola de Patologia del Llenguatge de
l’Hospital de Sant Pau, el 1986.

Actualment es defineix com “una logopeda catalana retirada de l’exercici de la professió per causa d’una lesió
cerebral que li ha afectat el llenguatge i la iniciativa verbal”; i ens explica que participa “en diversos projectes
solidaris en els àmbits de la salut, el benestar social i la
cultura com a voluntària”, i segueix vinculada a la comunitat logopèdica “a títol honorífic”. Fent un cop d’ull
a la seva pàgina web trobo oportú afegir-hi que és una
dona molt valenta, i amb moltes ganes de viure i ajudar
els altres.

Quan arriben a Argelaguer de seguida comença a treballar a l’àmbit hospitalari com a logopeda a Figueres
primer i després a Olot, on es va fer càrrec de la primera
plaça convocada per l’Hospital Sant Jaume d’Olot. Entre altres escrits, el 2003 publica el llibre Tractament i
prevenció de la dislàlia, editat per l’Escola de Patologia
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La Montserrat, després d’estar molts anys treballant amb
pacients amb afàsia, un trastorn del llenguatge provocat
per lesions neuronals, va haver de viure el fet de ser afàsica ella mateixa, ja que després de superar l’operació
d’un tumor cerebral a primers del 2008 es va trobar sense
paraules, amb tots els problemes i símptomes que havia diagnosticat i tractat durant tants anys abans. Amb el
temps i molta força de voluntat ha tornat a parlar, encara
que no de la mateixa manera.

En aquesta línia la Montserrat va fundar un cor a Olot
anomenat Coral Taliqual, de la qual avui és directora.

Personatge
Quin any es va fundar aquesta coral?
Primer cal explicar que la Coral Taliqual no es pot considerar una coral «normal». El nostre objectiu és fer servir
les cançons com a eina terapèutica. Quan es va fundar, la
majoria de cantaires no havien cantat mai i no preteníem
fer concerts.
Feia 4 mesos que havíem començat els assajos quan vam
tenir l’oportunitat de cantar fent de «teloners» d’una altre coral, «Quarts de quinze», que feien el Concert de Nadal per a la gent del Centre de Dia de l’Hospital Comarcal
de la Garrotxa. Aquest concert va ser el 23 de desembre
de 2015. Molts dels cantaires havien estat fent sessions
de logopèdia en aquest Hospital quan encara estava al
centre d’Olot (alguns havien estat pacients meus) i per
ells era com cantar «a casa» i ens hi vam veure amb cor.
Era com una prova sense cap pretensió, i la veritat és que
va anar molt bé. La Coral va començar a funcionar l’abril
de 2015, durant els primers assajos encara no teníem
nom, el vam buscar quan vam fer el 1r concert.
En quin moment sorgeix la idea de formar-la?
La instigadora de la coral va ser l’Anna Font, una infermera que va patir un ICTUS. Ella volia ampliar l’oferta de
rehabilitació per al Centre d’Estimulació Neurològica del
qual era la inspiradora. Aquest centre ja oferia els serveis
de Fisioteràpia i Art-teràpia, i em va proposar de fer un
treball col·lectiu a través de les cançons per millorar la
comunicació i el llenguatge: la Musicoteràpia.
Va dir-m’ho perquè sabia que jo no m’hi negaria. A part
de saber que havia cantat a corals des de ben petita i que
a la meva família tots són músics, sabia que la música
m’agradava. A més a més em coneixia prou bé: logopeda
abans i afàsica ara. Ella confiava que ho podria fer. Jo no
havia dirigit cap coral fins aquell moment. Per a mi va ser
també un repte. Allò que l’Anna potser no sap és que jo
també m’he recuperat molt des que estic cantant amb
ells. No tinc els estudis de musicoteràpia i, per respecte a
la gent que els ha cursat, soc una mica reticent a utilitzar
aquest terme.
La gent que la integra són tots de la comarca, tots
han viscut les mateixes experiències?
No som tots de la Garrotxa. Ara fa un parell d’anys que
també en venen d’Osona. De fet, allò que ens uneix
és que tots som afàsics; i no totes les experiències són
iguals, però sí que són molt semblants. A tots ens ha
passat que el dia abans som persones que poden parlar

sense problemes i, a partir de la lesió cerebral, ens hem
convertit en persones que no poden parlar com abans:
tenim afàsia.
D’afàsies n’hi ha de moltes menes. Bàsicament es classifiquen en motores i sensorials. Les afectades per afàsies
motores són les persones que no poden o els costa parlar.
En canvi, les sensorials són les que no poden o els costa
entendre el llenguatge. Els graus d’afectació són diversos: de greus a lleus.
A tots ens passa que no podem parlar com abans: no
podem dir allò que volem dir i no podem triar la paraula adequada per elaborar el nostre llenguatge. I això és
molt frustrant i a vegades arriba a causar molta angoixa.
Trobar un lloc on a tothom li ha passat això crea molta
empatia i una solidaritat sorprenent. Són moments on
tots ens trobem molt a gust. Som una colla d’amics, com
una segona família.
La música serveix de teràpia?
La música és una pràctica creativa, tant pels qui la fan
com pels que l’escolten i, com totes les activitats artístiques, té propietats terapèutiques, pot fer d’eina terapèutica en processos en què les capacitats lingüístiques o de
memòria estan malmeses perquè contribueix a la millora
dels processos deteriorats. No cal “saber música” per fer
un treball a través de la música. Només cal saber que
cantant, escoltant, mirant, callant, somrient, picant de
mans, memoritzant, retenint... es poden treballar moltes
de les capacitats malmeses.
En la música, en el cas dels afàsics, també hi ha un aspecte que té molt a veure amb la distribució funcional dels
dos hemisferis cerebrals. En una persona dretana l’hemisferi esquerre és el més lògic, analític, racional... també hi
rau el llenguatge. L’hemisferi dret és el més emocional,
imaginatiu, creatiu i també és el de la música; on es generen el ritme, la melodia i les cançons. Per tant, si la lesió
està a l’hemisferi esquerre pot afectar el llenguatge. En
aquest cas l’hemisferi dret es manté sa. Aleshores, treballant la música i les cançons, es milloren moltes funcions
lingüístiques. No cal dir que ens els esquerrans en general
és a l’inrevés. Durant els assajos, si a un cantaire no li surt
la paraula que busca, a vegades posant melodia troba el
mot buscat.
Quin tipus de música interpreteu?
En general són cançons que ens ajuden a millorar les
habilitats lingüístiques que fem servir al parlar: memòNúm. 45 · Juny de 2020 ·
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Imatge d’una gravació per part de TV3 de la coral Taliqual a l’Hospital d’Olot.

ria, atenció, espera, observació, escolta, intenció, retenció, repetició, imitació... I això ens ajuda en el treball de
retenció de fets seqüencials, categories que afavoreixen
l’accés al nom, cançons que generen llenguatge espontani, cançons amb un ritme concret, embarbussaments
cantats, cançons dialogades amb torns de resposta, lectura, comprensió dels textos, ritmes i cadències, cançons
teatralitzades, creació de lletres... A més a més, quan cantem ens acompanyem amb gestos, mirades, moviments
corporals que sempre creen intencions.
Una funció que es treballa durant tot l’assaig és la capacitat inhibitòria. Aquesta és la capacitat de no intervenir
quan no et toca. Quan és el torn d’un altre cantaire has
d’escoltar què diu l’altre i pensar en allò que hauries dit
tu. Quan fem els concerts, cada cançó la presenta un cantaire dient una característica que la determina.
Entre les cantaires hi ha una dona anglesa. Quan cantem la cançó de «Yellow submarine» dels Beatles, ella la
canta i els altres repetim la tornada en anglès. Aprendre
això va ser tot un repte per a nosaltres. Cantem peces
conegudes per tothom. Una persona afàsica recorda molt
bé les cançons apreses abans de la lesió i les pot cantar
quasi a la perfecció.
Hi ha cançons que recorden fets emocionals: a «Boig per
tu», quan la Laura la presenta sempre diu que la va despertar després d’estar uns mesos en coma. La Cançó de
la Coral Taliqual explica qui som, què fem i què volem.
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Ara estem preparant la cançó «Lluny de mi», escrita pel
neurocirurgià que em va operar, el Dr. Andreu Gabarrós.
Ell també és músic i la va compondre pensant en els seus
pacients, que molts no tornen a ser com abans.
En quins llocs heu actuat, com us rep la gent?
Cada any per Nadal fem un concert per la gent del Centre
de dia de l’Hospital d’Olot. Vam fer un concert al Cafè Art
del carrer Fontanella d’Olot per la presentació del Centre
d’Estimulació Neurològica, coincidint amb la inauguració
de l’exposició de les obres fetes pels participants de les
sessions d’Art-teràpia, el febrer de 2017.
Convidats pel professorat que coneixia la nostra feina
hem anat dos anys seguits a cantar pels alumnes d’Integració Social de l’Institut Montilivi de Girona i pels alumnes de CFGM d’Auxiliars d’infermeria el l’IES Garrotxa.
Vam participar a la Trobada de Logopedes de les Comarques Gironines el juny de 2017.
També a diverses jornades: Mirem Endavant, a l’Hospital
de Sant Pau; la Inauguració de l’Associació de l’Ictus de
Girona; el Dia Mundial de l’Ictus, a Sant Julià de Ramis;
el Dia Mundial de l’Ictus, al teatre Goya de Barcelona;
la Trobada de Corals de Persones Afàsiques i la Jornada
Posa’t al meu lloc, organitzada per Multicapacitats de
Girona.

Personatge
Hem fet concerts a residències de gent gran com Camprodon, Pla de Martís i Olot. També vam participar a la
Campanya de Promoció del Col·legi de Logopedes de Catalunya al Teatre Zorrilla de Badalona.
Quan ens conviden a cantar només per escoltar-nos, fem
un concert del repertori que tenim, però quan actuem
per estudiants o gent que vulgui aprendre el treball que
fem, comencem fent un assaig amb la participació de
membres del públic en algunes activitats. Així veuen com
ens preparem, quina feina fem, com ens entrenem, com
ens alegren els èxits i ens donen empenta les mancances,
tot el que ens costa i el que fem per obtenir un resultat.
Observen realment la feina que hi ha implícita en un assaig. A més, després fem el concert on poden observar
els resultats.

intentarem aprendre. També els he suggerit aprendre de
memòria la lletra de «Lluny de mi», que és la cançó que
estem treballant ara. I desitjo a la gent en general que
passi els dies tan bé com pugui. Quan tot això hagi acabat, ja ens podrem abraçar, petonejar i donar-li gràcies a
la vida.
Dolors Olivé

Quan fem un concert ens sol acompanyar el músic Francesc Tomàs, Panxito, amb el so del seu llaüt, amb qui
comparteixo la casa, els fills i la vida; a més a més aquest
projecte de la Coral que tant m’aporta. Enguany teníem
encara uns quants concerts previstos, però ara amb tot
això del confinament s’han hagut de posposar.
Allà on anem sempre som molt ben rebuts. La gent que
ve als nostres concerts, o bé ja saben qui som o, si no
ho saben, a les primeres cançons que cantem ja els ho
expliquem. D’aquesta manera, tothom ens escolta amb
bona intenció, i la veritat és que cada cop cantem més bé.
Ara que el coronavirus ens ha confinat tots a casa,
què recomanes als membres de la coral i a la gent
en general per poder passar millor aquests dies?
Tenim un grup de whatsapp dels membres de la coral,
i sempre estem al cas de tots. La Carme Clapera ens ha
passat la lletra d’un embarbussament amb la «s», que

Tota la família tocant a la Festa Major de Sant Damas del 2019.

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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Kozama
Kozama és un nou projecte que neix a Argelaguer a partir del tancament del grup Hora
de Joglar. Com segurament haureu pogut escoltar o veure, el grup ha canviat en molts
sentits.
Els mateixos integrants de Kozama ens presenten aquesta nova formació i ens expliquen
com es va gestar el projecte, i que el nom del grup ve d’una expressió que s’utilitza en
anglès: “because I am...” una abreviació de la qual, “cause I am” (perquè jo soc...), ha estat
transliterada al català, amb el resultat de “kozama”.
Des de l’Argelaga els desitgem tots els èxits del món!

A l’octubre de l’any 2018 Hora de Joglar va fer l’últim
concert a la Sala Apolo de Barcelona dins del festival
Connexions amb l’espectacle “Abrakataka” conjuntament amb la banda Balkan Paradise Orchestra. Després
de portar sis anys als escenaris el grup necessitava prendre’s uns mesos de descans per tocar de peus a terra i
enfocar de nou el projecte.
Al moment de tornar a engegar el grup, aquest es va
reestructurar. Alguns dels integrants d’Hora de Joglar ja
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no formaven part del grup, però d’altra banda s’hi havien
incorporat nous músics.
Així que el mes de gener del 2019 el nou format ens vam
tancar a l’estudi i vam començar a treballar en la creació
de noves cançons. Va ser al llarg dels següents mesos que
el grup es va adonar que el que estàvem creant estava
lluny del que havíem fet fins llavors amb Hora de Joglar,
així que es va decidir fer un “rentat de cara” i crear el
projecte des de zero. De mica en mica encara es van anar

Gent d’Argelaguer
afegint nous components durant els primers mesos del
2019, i la banda va créixer fins a assolir nou membres.
Pel fet de ser tants integrants, l’explosió creativa augmenta, la qual cosa, acompanyada de la inquietud musical de
cada músic, ens porta a indagar cap a noves sonoritats.
Kozama navega per un mar d’estils molt variats, però
amb un fil conductor molt clar, la música electrònica.
Així doncs, amb la música electrònica al capdavant, dues
veus principals molt presents i amb dos timbres molt diferents però que combinen amb frescor, elegància i molta
força, sumant-hi unes línies melòdiques que aporten els
instruments més acústics i el groove del baix i la bateria,
el grup passa per estils com el funky, el hip hop, el soul,

el Dubstep o el drum’n bass; i amb un missatge esperançador a les lletres, amb les quals volem aprofitar el micròfon com a altaveu del poble i reivindicar els problemes
globals comuns.
Aquest mes de març del 2020 hem presentat el nostre
primer disc “Neon Candle”, que podeu trobar a totes les
plataformes digitals, i podeu veure el nostre primer videoclip, “Roller Coaster”, pel nostre canal del Youtube
(Kozama Music). També us convidem a visitar la nostra
web perquè ens conegueu una mica més (www.kozamamusic.com), i ben aviat ens podreu gaudir en directe en
moltes de les festes majors i escenaris de la comarca i
fora! Així que us hi esperem!

"Qui és qui" a Kozama

Desquerra a dreta:
Aniol Nebot Serrabona:
Nascut el 08/06/1989 (Argelaguer)
Viu a Girona. Toca el violí. És
professor de música i formava part
d’Hora de Joglar.
Eloi Tomàs Massana:
Nascut el 22/04/1997 (Argelaguer)
Viu a Argelaguer. Toca el saxòfon
alt i saxòfon tenor. És professor
de música i intèrpret del Cor del
Teatre de Banyoles i formava part
d’Hora de Joglar.
Joan Tomàs Massana:
Nascut el 05/10/1993 (Barcelona)
Viu a Girona. Toca el baix elèctric.
És professor de música i forma part
dels grups “Inxa impro Quintet”,

RTB (Rumba Trio Band), Niu, Romaní.
Formava part d’Hora de Joglar.
Núria Fossas i Mallorquí:
Nascuda el 29/06/2000 (Girona)
Viu a Girona. És una de les veus
principals. És professora de música.
Forma part de la Black Music Big
Band.
Daniel Meredith Serrabona:
Nascut el 21/01/1992 (Londres)
Viu a Besalú. És una de les veus
principals.
Ferriol Virgili Miró:
Nascut el 17/07/1990 (Argelaguer)
Viu a Argelaguer. Toca la bateria. Fa
de lampista i formava part d’Hora de
Joglar.

Michaël Lecuyer:
Nascut el 11/12/1983 (París)
Viu a Serinyà. Toca el trombó. Fa
de lampista i formava part d’Hora
de Joglar.
Julià Ruiz Díez:
Nascut el 28/04/1994 (Olot)
Viu a Montagut. Tecles. És
professor de música.
Fran Esquiaga Venanzi:
Nascut el 04/04/1987 a Santa
Fe (Argentina). Viu a Llampaies.
Electrònica (DJ). És professor i
formava part d’Hora de Joglar.
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Àlbum fotogràfic

Vista del poble. Inicis dels anys 1960. Arxiu: Federico Vila

Escola d’Argelaguer. Curs 1968-1976. Arxiu: Josep Vilar
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AMPA

Activitats de l’AMPA
Comencem el curs i ja tenim la castanyada a tocar. Aquest
any, com des de fa uns anys, es va celebrar a l’Era de la Rectoria. En Pere i en Miquel, a qui volem donar les gràcies des
d’aquestes línies per ser any rere any a coure les castanyes,
des de ben aviat que ja feien el foc per tenir-ho tot a punt
per quan fos l’hora que tothom arribés ja tenir-les torrades
i calentes. Després, com de costum, es va coure cansalada i
es va fer el sorteig de dues paneres amb lots de productes.
L’últim dia d’escola abans de començar les vacances de Nadal, es van celebrar els pastorets d’Argelaguer. Cada vegada
són més populars, ja que són uns pastorets originals, en els
quals col·laboren els nens del poble i de segur que no deixen a ningú indiferent. En acabar, tots els assistents ens vam
reunir a la Capella de Santa Anna on l’AMPA va repartir a
tothom gots de caldo, que amb el fred que feia ben bé que
va anar! Volem donar les gràcies a totes les persones que
fan possible que els pastorets d’Argelaguer continuïn any
rere any!
I després de pastorets, ja comencem a tornar a carregar piles per preparar la quina d’Argelaguer. Com l’any passat,
es va organitzar conjuntament amb l’ADF d’Argelaguer, i la
veritat és que any rere any se superen amb escreix les expectatives. Els dos dies que es va celebrar, el 26 de desembre i l’1 de gener, el pavelló es va omplir, i això ens omple
d’orgull. Gràcies a tothom per fer que això sigui possible!
Una de les festes que creiem que agrada més als nens, és
la de carnaval. Aquest any es va voler fer una mica diferent,
per això es va celebrar fent un vermut musical. Es va començar ja de bon matí amb un taller de turutes, seguidament es
va fer una cercavila pel poble a mode de cassolada acompanyats pel gegant Satanàs, i tot seguit es va cremar el rei
carnestoltes, que agraïm als joves d’Argelaguer per fer-lo
i aportar el seu granet de sorra a aquesta festa; i després
el grup musical Els Bitxos van acabar d’arrodonir aquesta
festa tan maca!
A partir del mes de març, tot s’ha capgirat una mica, no s’ha
pogut celebrar Sant Jordi, la festa de final de curs tampoc,
el comiat de nens amb professors per desitjar un bon estiu
ha sigut d’una manera estranya, sense poder fer abraçades
als companys i amb grups reduïts. Desitgem que el setembre tot pugui tornar a la normalitat i retrobar-nos de nou i
recuperar el temps perdut!

Que passeu un bon estiu!
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L’escola ha tancat però l’educació
continua oberta
“Set són els dies de la setmana, cinc a l’escola i dos a
casa...”. Aquesta és la lletra de la cançó “Els dies de la
setmana “ de la cantant Damaris Gelabert, que tant agrada
cantar als alumnes d’Infantil.
Però tot va canviar el dijous, 12 de març, quan vint minuts
abans de plegar se’ns va informar que l’endemà ja no podríem tornar a l’escola i vam haver de comunicar a alumnes
i famílies que l’escola romandria tancada uns dies.
L’arribada d’un virus, un ésser tan petit, invisible als nostres
ulls, ens ha fet variar les rutines: hem canviat les aules pel
menjador de casa, hem passat d’estar en contacte moltes
hores a veure’ns només per mitjà d’una pantalla, hem deixat
d’estar al carrer per quedar-nos moltes més estones a casa,
de poder-nos abraçar a parlar a dos metres de distància,...
L’escola ha tancat però l’educació continua oberta. L’ús
de les noves tecnologies ho ha fet possible. S’han pogut
continuar fent activitats lectives, estar en contacte amb els
docents, amb els companys i companyes de l’escola i fins i
tot compartir jocs.

Però realment qui ha fet possible que s’hagi pogut mantenir aquest contacte i que l’escola no hagi tancat han estat
les famílies, les quals han esdevingut mediadors educatius,
intermediaris entre l’escola que s’ha fet present a casa,
bé per mitjà de correus electrònics, classrooms, videotrucades... Volem agrair l’esforç que s’ha fet per aconseguir
compaginar la vida familiar, la vida laboral, la vida escolar,
les pantalles, els aplaudiments, algun mal humor de tant en
tant i la preocupació per tot el que està passant que fa que
hàgim experimentat molts tipus d’emocions.
Una mostra d’aquest treball conjunt va fer possible continuar amb la nostra tradició de celebrar Sant Jordi junts. Vam
aplegar en una foto els nostres cavallers, dracs i donzelles
virtuals perquè cadascun a casa seva pogués viure un bocinet de la Nostra Diada.
L’hem volgut acompanyar d’un poema de Joana Raspall
que ens recorda una mica la situació que estem vivint.

Sant Jordi
Pel caminet de vora el riu,
tresca que tresca,
va galopant un cavaller.
Sant Jordi va,
Sant Jordi ve!

Celebració del Dijous Llarder

Ha sentit dir que hi ha un país
plora que plora
perquè d’un drac és presoner.
Sant Jordi va,
Sant Jordi ve!
La seva espasa al raig del sol
brilla que brilla.
-Cercaré el drac i el venceré!
Sant Jordi va,
Sant Jordi ve!
I tot tornant, quan l’ha vençut,
dubta que dubta:
-Potser aquest drac no és el darrer...
Sant Jordi va,
Sant Jordi ve!
Feliç Sant Jordi, 23/04/20
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Consell del poble

El Consell de Poble informa
Des de la darrera Argelaga
el Consell de Poble hem fet
una reunió i també s’ha fet
la trobada sobre la masoveria
urbana.

programa reben ajuts i assessorament legal i tècnic per part
de l’Ajuntament. Per l’altra banda, els arrendataris obtenen
un contracte de lloguer social a canvi de fer les reformes
acordades. El contracte té un durada mínima del temps necessari per fer les obres.

En la reunió del 20 de gener
de 2020 vam repassar l’estat
del projecte de la Plaça que vull
i el del parc infantil. Tots dos
avancen positivament i quan en
tinguem resultats us els podrem
explicar.

Per poder accedir a aquest programa, els arrendataris/masovers han d’estar inscrits al registre d’habitatge de protecció oficial de la Generalitat de Catalunya i a la borsa d’habitatge de l’Ajuntament. A més, han de destinar la majoria
de la superfície de la finca a habitatge habitual i permanent.

La reunió sobre la masoveria urbana va ser
molt interessant. És un tema que l’Ajuntament ja
havia començat a tractar i que, paral·lelament, al Consell
de Poble també va sorgir la proposta d’informar-nos-en, ja
que a Argelaguer hi ha una manca important d’habitatge
disponible i assequible.
Així doncs, l’Ajuntament va convidar a la Neus Casals, responsable de l’àrea d’urbanisme i territori de Mieres, que el
divendres 24 de gener ens va explicar com han posat en
marxa al seu poble el projecte Masoveria Urbana.
La Masoveria Urbana és un programa de mediació entre
propietaris i arrendataris, supervisat i avalat per l’Ajuntament. L’objectiu és formalitzar contractes en els quals la
contraprestació és la progressiva millora o condicionament
de l’habitatge o finca. Els propietaris que s’acullen a aquest

Els habitatges que poden entrar en el programa són aquells
que no disposen de cèdula d’habitabilitat o bé sí que en
tenen però requereixen una sèrie de millores per reformar
el seu deteriorament.
Esperem que amb aquesta informació l’Ajuntament d’Argelaguer pugui engegar un programa similar.
El Consell de Poble ens reunim cada dos o tres mesos. Trobareu les actes de les reunions a l’apartat de Participació
del web de l’Ajuntament. Ja sabeu que 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 recordeu que també tenim una bústia del CdP que trobareu al Casal d’Argelaguer.
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Caçadors

Caçadors d’Argelaguer
El temps passa volant! Ja s’ha acabat la temporada de caça
i ens hem de començar a preparar per a la propera temporada: assemblea general de socis, estat de comptes... repassar carreteres, camins, parades i fer-ne el manteniment.
Aquesta primavera tindrem molta feina, perquè el temporal
Glòria d’aquest hivern ha fet moltes destrosses. Per tant, a
partir del moment en què puguem fer-ho haurem de dedicar els caps de setmana durant un mes i mig o més a realitzar totes aquestes tasques. Començarem a treballar molt
d’hora i quan arribi el migdia ens trobarem per fer un petit
recés, un esmorzar-dinar. En aquest moment és quan cada
un de nosaltres i de manera espontània explica anècdotes
viscudes durant els dies de cacera del senglar o de diferents
animals que s’han deixat veure en el seu hàbitat natural i
que gràcies a les filmacions que podem fer amb el mòbil
tots en podem gaudir (llúdrigues, daines, cabirols, guineus,
cérvols...).
La temporada del senglar d’enguany ha estat la més plena
d’èxits des que es va crear la societat. S’han abatut 220
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senglars, i si hi sumem els exemplars que hem vist i no s’han
caçat podem dir que en el terme d’Argelaguer aquest any
han circulat prop de 500 senglars. Aquests números ens confirmen la informació de la Generalitat de Catalunya respecte
a l’elevada població d’aquests animals a les comarques de
la Garrotxa, Alt i Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, la
Selva i part d’Osona. L’excés de senglars avala les reiterades
queixes dels pagesos per les destrosses en els seus conreus i
els sinistres que ocasionen aquests animals a les carreteres.
Per això se’ns demana que es caci de setembre fins a finals
de març a les comarques abans esmentades.
També hem constatat un important augment de la població
del cabirol i l’entrada de noves espècies no habituals al nostre terme com són la daina i el cérvol. En canvi, ha minvat
l’arribada d’aus migratòries com la becada i el tord.
Cada vegada més es fa necessària la col·laboració entre
colles d’altres pobles per poder fer batudes en els nostres
boscos per la davallada del nombre de caçadors.

Poligaris

El ZEN en el tir amb arc
La normativa espanyola del tir amb
arc el classifica com una arma i sempre que fem cursos d’iniciació, la
primera explicació fa referència a la
seguretat i a la clara possibilitat de fer
mal a algú altre si no seguim unes normes
bàsiques de comportament quan estem utilitzant un arc.
Això i la quantitat de pel·lícules i sèries de guerra, de cacera i de superherois que utilitzen l’arc per a realitzar les
seves proeses, a donat una imatge de la nostra afició molt
tergiversada.
És veritat que va néixer com a arma, però també és un
esport que necessita una tècnica i una concentració molt
especial. Hi ha tota una corrent dins del tir amb arc d’utilitzar aquestes eines per practicar la filosofia Zen.
“Mai no tiris contra ningú, mai no tiris per seduir ningú, mai
no tiris per ser més que ningú, mai no tiris per demostrar-te
res a tu mateix, el tir amb arc és un estat que es pot compartir” (“Haru”, Flàvia Company).

es donen les següents condicions: relaxació, to muscular i
immobilitat.
El més importat no és encertar el centre de la diana, sinó
trobar un estat psicofísic i espiritual prou important per a
influir de manera determinant sobre la resta d’accions de
la vida.
L’esperit de l’arquer s’identifica amb l’actitud zen quant a
l’absència d’intenció, utilitat, fi o profit, és a dir apuntar al
centre de la diana, però tenint la ment al marge del desig
d’encertar o la inquietud d’errar. La postura de l’arquer no
és només un element estètic, sinó la condició imprescindible per proporcionar equilibri, precisió i concentració. No
pensar ni en el passat ni en el futur, només és important el
present, estar atent a cada gest per realitzar-lo de manera
perfecta.
Cada pràctica començarà amb una curta sessió de ioga,
com a preparació al tir i, també en acabar, per retrobar el to
muscular natural del cos.
L’objectiu de la pràctica del tir amb arc no consisteix només
a “fer diana” perquè abans de res la ment ha de ser harmonitzada amb l’inconscient.
El kyudo és un art marcial de tir amb arc japonès que es
practica seguint els principis de la tradició i amb l’esperit de
la meditació zen.

En el tir amb arc, igual que en zen, donarem importància primordial a la postura, la respiració i l’actitud mental.
És necessari una estabilitat perfecta per apuntar, tensar i
deixar amb precisió; aquest equilibri només l’assolirem si

Kyudo significa “camí de l’arc” ja que, entre d’altres valors,
el kyudo és un camí que busca el desenvolupament personal del kyudoka (l’arquer). Va ser reconegut a Catalunya
l’any 2015 com una activitat física i esportiva, i actualment
s’encabeix dins un esport federat.
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Violinada

La XIII Violinada
Aquest passat mes de febrer es va celebrar al nostre poble la Violinada, i ja en portem tretze!
El divendres 7 de febrer a la tarda vam fer una activitat a l’escola, en la qual vam presentar els nostres convidats de
Cantàbria: l’intèrpret de rabel Miguel Cadavieco i la seva companya, Agnieszka Marciniuk. La resposta d’alumnes i
mestres va ser increïble; vam acabar tots improvisant corrandes.
Al vespre al casal es va fer la presentació del llibre Inventari de la música folk al Països Catalans, del franquisme al
Tradicionàrius, a càrrec de l’autor, Ferran Riera.
Enguany es va comptar com a professors voluntaris amb Jaime del Blanco, que també va protagonitzar un concert
itinerant; Guillem Ballaz; Marta Roma; Simone Lambregts; Anaís Falcó; Christian Simelio; Joan Naspleda; Alba Tomàs i
qui escriu aquestes ratlles.
En Guillem va dinamitzar un taller de construcció de panderos quadrats i també va ser molt interessant la mostra de
rabels, rabequets i violins de pastor, amb l’especialista Josep Cruelles. Tot plegat va anar molt bé gràcies al bon temps,
l’excel·lent rebuda per part del poble i la bona disposició dels participants. Esperem tornar-hi, amb salut i desconfinats
del tot, el febrer vinent.
Francesc Tomàs
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Violinada

Fotografies de Julián Martín

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

Ctra. Olot, 35
ARGELAGUER
Tel. 972 28 71 56
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Casal Gent Gran

Activitats
El Casal de la Gent Gran d’Argelaguer us oferim una mostra de les activitats que hem pogut fer durant
aquest curt període, degut al confinament que hem fet, quedant-nos a casa. SALUT PER A TOTHOM!
Cap al teatre“EL PARE DE LA NÚVIA” d’en Joan Pera

Xocolatada de Nadal i cantada de nadales

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

Casal Gent Gran
Dijous llarder i audició de sardanes

Parc de Salut
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Salut

La COVID-19, el gran repte per a la
nostra societat
Aquesta vegada l’article mèdic només podia ser sobre la
COVID-19. Segurament ningú s’imaginava que un virus
passaria a ser el centre de les nostres vides durant una
bona temporada; però la naturalesa, quan li sembla, ens
posa en el nostre lloc i ens fa adonar del que som: éssers
vius.
Hi ha tants temes a explicar que es fa difícil fer-ne un
resum. També és difícil que qualsevol dada, quan surti la
revista, no estigui ja antiquada. Mai havíem viscut una
malaltia amb tantes novetats en tan poc temps.
Primerament una breu descripció de la malaltia: El virus
es va declarar oficialment el desembre de 2019 a Wuhan,
Xina, com un nou coronavirus denominat SARS-CoV2,
que dona nom a la malaltia: la COVID-19. Al gener s’estenia fora de les fronteres xineses, arribant a Europa pel
nord d’Itàlia. Es va estendre pràcticament exponencialment a tot el món i el dia 11 de març de 2020 l’OMS
defineix la Covid com una pandèmia. Quan escric aquest

Evolució dels casos de Covid diaris a Catalunya
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article hi ha més de 65.000 casos a Catalunya, 250.000
casos a Espanya i més de 5 milions a tot el món, i quan
surti l’Argelaga, evidentment, hauran augmentat. La malaltia és punyetera, no només pel fet de tenir una mortalitat més elevada del que es creia al principi, sinó perquè
s’expressa de formes diferents. Els símptomes principals
són respiratoris: tos seca, mal de coll, pèrdua de gust i
olfacte, febre, cansament, sensació d’ofegament,... però
pot tenir també altres símptomes no respiratoris: diarrea,
afectacions a la pell, trombosis,... pot afectar als ronyons,
al sistema nerviós, al cor,... en conseqüència, és un repte
de gran magnitud per als professionals sanitaris.
És evident que la nostra societat no estava preparada per
a una epidèmia com aquesta i ens ha agafat, com diríem
vulgarment, amb els pixats al ventre. Ja anàvem justos de
recursos sanitaris i, amb la Covid, encara més. Ha faltat
quasi de tot, només cal recordar les imatges dels sanitaris fabricant equips de protecció (EPI) com podien, amb
bosses d’escombraries (vegeu la imatge).

Salut

EPIs improvisades pels sanitaris

Gràcies però, a l’esforç de tothom i al confinament, que
tot i començar massa tard ha sigut fonamental, ara estem en una fase de contenció de la malaltia, amb una
davallada del nombre de casos (com pot veure’s en la
gràfica). Certament no ens podem confiar, però sembla
ser que el virus no és gaire amic de la calor i l’estiu ens
pot ajudar. Tenim esperances de trobar medicaments
efectius (de moment la hidroxicloroquina no funciona
com ens pensàvem) i sobretot que algun dia tinguem una
vacuna que protegeixi contra la malaltia. Mentre això no
arriba, el més important és la prevenció; amb 3 punts fonamentals: mantenir la distància de seguretat amb altres
persones, rentar-se bé les mans i utilitzar mascareta en
llocs públics.

Ara haurem de veure què hem aprés de la pandèmia, ja
que calen canvis importants a la nostra societat. Tant de
bo reconeguem que cal preparar-nos, separar el gra de
la palla i que els governs inverteixin en allò que és útil
i necessari. Dues frases significatives d’aquests dies que
demanen aquest canvi:
· “Quan en un país els militars han de fer tasques de
sanitaris, és que falten sanitaris i sobren militars”.
· “El que necessitem en una pandèmia no és el distanciament social, sinó el distanciament físic amb una connexió
social”.
Joan Cabratosa i Pla
Metge de Família

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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Esport
La
recepta

Què es cuina a Argelaguer?
FELICITATS! Portem 25 edicions de bona cuina! Per això en aquesta 45 edició tancarem el rebost per fer memòria a manera d’homenatge als cuiners i cuineres d’Argelaguer que han fet contents
a molts paladars del poble. Amb ells i elles, que han viscut la cuina
de diferents maneres, hem compartit coneixements, experiències,
vivències i tradicions; en suma, cultura culinària.
En Joan Roca va dir que “la cuina creix quan se l’alimenta”. Així
que amb el vostre permís dins d’aquestes pàgines que ens ofereix
la revista, seguirem alimentant el receptari gastronòmic d’Argelaguer amb la vostra cuina. Gràcies moltes!
Dolors Figueras
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La recepta

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

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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Pàgina oberta

Perpinyà, 29 de febrer de 2020
El dia 29 de febrer va ser un dia històric; Perpinyà va ser la
protagonista pel fet que el MHP Carles Puigdemont, Clara
Ponsatí i Toni Comín, com a eurodiputats, trepitgessin terres catalanes després de més de dos anys d’exili per fer un
acte multitudinari del Consell per la República al Parc de les
Exposicions, on ens vam aplegar 200.000 persones. Però
deixeu-me començar pel principi.
Vam sortir a 2/4 de 9 del matí; fins a la Jonquera tot bé,
i a partir d’aquí ja embús; la veritat és que a nosaltres no
ens van registrar, però l’embús va continuar fins a 5 km de
la sortida de Perpinyà, on vam quedar totalment atrapats
veient com d’altres autocars ens avançaven.
Després de molta estona i de les nostres protestes, el xofer
va optar per avançar i vam poder sortir. Eren les dotze i per
la ràdio en Lluís Llach va anunciar que s’ajornava perquè
molta gent encara era a l’autopista.
Entre aparcar i arribar al Parc ja eren 2/4 de 2, els parlaments havien començat, vèiem l’escenari de molt lluny, ja
no hi havia cap control i podies portar estelades amb pals
de 3 m i motxilles grans; estava desbordat, encara a l’autopista, deien a la radio que el Parc quedava tancat perquè ja
hi havia 150.000 persones.
Vam sentir els eurodiputats mentre anava arribant més gent;
hi va haver castellers i altres actes com també projeccions
de Valtònyc, Tamara Carrasco i Adrià Carrasco. La Marta Rovira per vídeo va demanar posar fi als debats interns. La Clara Ponsatí va dir que és una enganyifa això del diàleg, que
només volen la foto i guanyar temps. Tothom estava molt
atent, molt entregat, vam veure la força del poble i vam
tornar a veure la il·lusió que feia temps que s’havia perdut.
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Una vegada acabat, la majoria de la gent va tornar cap
als autocars, que havien fet posar en fila de dos; la fila no
s’acabava mai, uns 4 quilòmetres, una hora i mitja caminant
per trobar el nostre; i això que molts van girar cua perquè ja
no arribaven a temps.
També hi va haver algun xofer que va fer boicot a algun dels
autocars fent baixar la gent en dos llocs diferents i tirant
escombraries a l’hora de dinar, però evidentment van ser escridassats. Sí que caldria controlar el personal que lloguem.
Sincerament va ser un acte fantàstic, es van superar totes
les previsions i podem acabar amb la frase del President:
“JA NO ENS ATURAREM, JA NO ENS ATURARAN!”
Assemblea Local
J. Terradas

Pàgina oberta

Ja veuràs, això passarà i tot tornarà a
ser com abans
El problema no és la COVID-19, sinó el capitalisme actual.
Juan Torres, 13 de març de 2020
La crisi del coronavirus, la coronacrisi, que estem
vivint i que ens ha portat a una situació d’extrema gravetat i a la presa de mesures impensables
fa només unes poques setmanes, és un efecte més
d’un sistema, el nostre, que ha destruït les bases
que sustenten la vida i trencat l’equilibri necessari
perquè aquesta es desenvolupi.
Fins que les informacions sobre el coronavirus han omplert
tots els espais, era habitual en els darrers mesos veure cada
vegada més notícies que ens parlaven sobre la necessitat
d’actuar per “salvar el planeta”, iniciar la transició energètica, aturar el canvi climàtic, eliminar els plàstics i un llarg etcètera de consignes amb una mateixa idea comuna: hem de
ser sostenibles. És a dir, hem d’actuar sense comprometre el
futur del planeta ni de les properes generacions d’humans i
de la resta d’éssers vius.
Fins i tot, s’havia començat a legislar per tal d’assolir aquests
objectius. Així, s’havia limitat l’ús de bosses de plàstics, se’ns
havia obligat a separar els residus, s’havia limitat l’ús de determinats vehicles, s’havia promogut el canvi a electrodomèstics més eficients o, entre moltes d’altres, s’havien aprovat
regulacions per millorar l’eficiència energètica dels edificis.
Però tot això, era una manera de fugir de la qüestió principal que ens havia de preocupar i una forma d’intentar
canviar-ho tot perquè no canviï res. I, amb aquesta finalitat,
se’ns havia venut que és possible un creixement sostenible,
una economia verda o un capitalisme just.
Òbviament, a tots ens agrada creure que és possible seguir
com sempre (“business us usual”, que diuen els anglesos)
i fer-ho de manera sostenible. Sense contaminar, reduint la
desigualtat, essent més justos, seguint creixent i creant llocs
de treball de qualitat. Però, cal dir que no només això no és
possible sinó que és una perillosa fantasia que ens està portant a una situació de col·lapse que tindrà (que té) dramàtiques conseqüències com estem veient aquestes setmanes.
Que una societat o civilització col·lapsi no és quelcom en
absolut extraordinari, sinó ben al contrari. S’han documentat més de 20 civilitzacions que van col·lapsar abans que la
nostra.
Ras i curt, moltes de les coses que fins ara hem fet de forma
habitual simplement no es podran fer. Potser l’exemple més

evident és el de la mobilitat. La facilitat i rapidesa amb què
s’han mogut persones i mercaderies fins ara es reduirà de
forma dràstica i sobtada.
El que no volem veure és que el problema, la qüestió principal, on cal incidir no és en les emissions de CO2 ni en els
plàstics que utilitzem ni en l’origen de l’energia que utilitzem. El problema, la qüestió principal on cal incidir, és en el
SISTEMA en què ens hem organitzat (o si voleu EL MODEL
DE SOCIETAT) basat en el creixement indefinit que genera i
requereix aquestes emissions, aquests plàstics i una enorme
i creixent quantitat d’energia per seguir funcionant.

Sense canviar el sistema, sense canviar el model de societat
i sense fer-ho de forma radical NO ÉS (NI SERÀ) POSSIBLE ni
reduir la concentració de CO2 a l’atmosfera, ni evitar el canvi climàtic, ni reduir la desigualtat ni evitar noves pandèmies
ni, en definitiva, ser sostenibles.
El sistema, el model de societat en què vivim, és un model
–com diu Yayo Herrero– en contra de la naturalesa de la
qual formem part i en contra dels vincles i relacions que
sostenen la vida.
La clau és aprendre a viure bé amb menys, AUTOCONTENIR-NOS. Amb menys materials, menys energia,
menys aigua, menys recursos de la terra... i aprendre a
compartir. Som éssers ecodepenents i vulnerables
i hem de recuperar la capacitat de fer les coses de
forma local i en comú.
Res és més urgent, doncs ja anem tard. En serem capaços?
La veritat, jo crec que no.
Miquel Tort
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El camí de "l’ahir i de l’avui"
Caminava entre aulines, cingleres i rieres,
el cel, un esclat de lluminositat,
les muntanyes, un dibuix a la llunyania
el riu, un mar de plata
el camí, un imant que m’atreia.
Jo em sentia corpresa per aquest indret,
el meu cor s’accelerava,
el meu pensament s’havia parat,
em sentia estranya, lluny de la realitat,
em perdia amb el temps.
Estava sobre els cingles de les Marandes,
que petita que era! que insignificant! que vulnerable!
Vaig entrar dins una cavitat “El forat de la lleixa Closa”
m’apuntaven els companys.
Ens arrossegàvem a dins,
no ens podíem aixecar drets, no hi havia espai.
Vam continuar pel túnel, el vam travessar (15 m)
i al final una panoràmica espectacular
“la vall de Sant Aniol”.
Però també, precaució! El precipici de l’abisme.
Quina contradicció! Així és la vida!
Només tenim un camí, el camí de “l’avui”
I cal respectar-lo.
Estic contenta d’haver fet la descoberta...
Avui més que mai
després de la pandèmia que estem passant
desitjo poder tornar a la llibertat de poder viure
i poder gaudir de tots aquests meravellosos indrets.
Assumpció

ESMENA:
En la darrera Argelaga, per error reproduíem
de manera desordenada els darrers versos de
la poesia de l’Assumpció, que presentem a
continuació de forma correcta:

Esperàvem la verema
això era tot un poema;
amb els nostres peus els raïms aixafàvem
i de color lila ens quedàvem.
Oh!, la matança del porc
és tot un record!
La carn amb les mans remenàvem
i un reguitzell de botifarres enfilàvem.
Així recordo jo la vida a casa dels avis
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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-nos-les a la revista. En aquesta ocasió podem
veure els voltants del pavelló convertits en un improvisat heliport!
Animeu-vos, acumulem somriures!

REVISEM LES TEVES ASSEGURANCES SENSE CAP COMPROMÍS
TREBALLEM AMB LES PRIMERES COMPANYIES DEL MERCAT
T’OFERIM LES COBERTURES MÉS ÀMPLIES I EL MILLOR PREU
OFICINA: CAMÍ DE LA RODA, 1 – ARGELAGUER – Tel. 972 68 83 07
Av PAÏSOS CATALANS 96 Ent A – BANYOLES – Tel. 972 57 19 96
HORARI: Visites a hores concertades, atenció personalitzada.
CORREU-E: josepmaria@i-segurbanyoles.cat

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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