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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
Infermera:
Carme Sánchez Vilanova
Dilluns de 12:30 a 14:00 h
Dimecres de 8:00 a 9:30 h
Divendres d’11:00 a 12:00 h
Extraccions:
El primer i tercer 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

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
Diumenges i festius, a les 9:15 h.
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

Fora de l’horari de la consulta d’Argelaguer
podeu trobar la doctora i la infermera al CAP de Besalú

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

Telèfon d’emergències de Catalunya:
Mossos d’Esquadra, Bombers
i Serveis d’emergències Mèdiques (ambulància)

900 900 120

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, 9:09 h, 11:09 h, 13:09
h, 15:09 h, 17:09 h, 19:09 h
Direcció Besalú: Sortida d’Argelaguer a les 6:56 h, 8:56 h, 10:56 h,
12:56 h, 14:56 h, 16:56 h, 18:56 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.

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

BENESTAR SOCIAL
Assistent Social:
Helena Güell
CAP Besalú
Dimecres de 9:00 a 13:00 h
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Salutació
El març o l’abril del 2019, amb l’arribada dels nous
contenidors, més moderns i pràctics, començarem definitivament el nou servei de recollida i l’aplicació de
la nova taxa que penalitzarà la mala gestió de residus.
Aquest nou sistema de pagament serà més just, perquè a aquell que triï bé, se li mantindrà el preu actual;
el que ho faci malament, contràriament, pagarà més.
D’aquest manera quedarà satisfeta la demanda de tots
aquells ciutadans que estan compromesos amb la protecció del medi.
La Comunitat Europea té previst, per l’any 2020, uns
tants per cents mínims de tria que nosaltres ja hem
assolit. El nostre repte és arribar al 100% de tria, ho
podem fer si ens ho proposem.
El cost econòmic del servei de recollida de deixalles és
alt, però encara ho és més el cost de l’impacte ambiental de les deixalles que generem.
De la mateixa manera que tenim cura de la nostra casa,
hem de tenir cura dels nostres carrers, de la nostra escola, del municipi i del planeta.
Endavant! Ho estem fent bé!
Aprofitant aquest espai us vull desitjar una molt bona
festa de Sant Damas i un bon Nadal i que ho gaudiu
amb la companyia de la família i/o els amics.
Artur Ginesta

Podeu consultar tots els números de L’Argelaga a:
www.argelaguer.cat
(Secció Ajuntament – Revista)
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Informació Municipal
Modificació de la composició de l’ajuntament
El passat 3 de juliol ens va deixar el regidor Julià Badosa, regidor de comunicació i noves tecnologies d’aquest ajuntament.
En Julià va prendre possessió del càrrec en data 25-10-2017 en substitució del regidor David Palomeras, i era el suplent
núm. 3 i últim de la candidatura IpA “Independents per Argelaguer”.
Davant la impossibilitat per poder cobrir la regidoria amb una nova persona, a partir de la data del Ple de 31-7-2018 la
composició de l’ajuntament queda a tots els efectes amb 6 persones (alcalde + 5 regidors).

Obres municipals
Finalitzades
Camí del Guilar
Aquesta obra es va executar el mes de juliol i ha consistit
en la pavimentació de dos trams previstos a la memòria tècnica. Una de les intervencions ha estat entre els dos trams
de paviment de formigó existents passada la Font de ca
l’Ornós, i, l’altra, s’ha pavimentat un petit tram abans de la
corba formigonada d’aquesta font. També es va fer un repàs
i piconatge de l’esplanada en el tram comprès entre el nou
tram i el tram de formigó existent.
L’import de les obres ha pujat a 49.920,03 € dels quals
el Departament de Governació ens n’ha subvencionat
48.746,91 €.

Pati de l’escola, 3a fase: Subministrament
dels jocs
Abans de l’inici del curs
escolar es va portar a
terme la 3a fase i última
del projecte de millora
del pati de l’escola.
Aquesta darrera fase es
va treballar conjuntament amb els pares de
l’escola, escollint-se uns
jocs i unes estructures
específiques pel patí
d’Argelaguer. L’empresa
Troncsijocs s’ha encarregat de fer aquesta tasca.
El pressupost total
d’aquesta fase va pujar un import total de 13.624,34 €,
dels quals 4.000,00 € han anat a càrrec de l’Associació de
Pares de l’escola, i la resta, 9.624,34 €, se n’ha fet càrrec
l’ajuntament.
Amb la instal·lació dels jocs es dona per acabat aquest projecte de millora que ha permès fer un canvi qualitatiu importantíssim a les instal·lacions de l’escola.
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Informació Municipal
Millora de la sala del Casal
Per tancar amb el conjunt de millores fetes a la sala: installació del parquet, canvi de les cortines i col·locació d’una
cabina de so i llum, s’ha procedit al pintat de les parets amb
l’ajut dels treballadors del programa Treball i Formació.
Amb aquesta darrera actuació s’ha aconseguit que la sala
tingui més amplitud i sigui més acollidora.

Construcció de la passera sobre el torrent
del Vinyot a l’encreuament de l’antic camí
ral
Aquesta passera formava part de l’actuació “Recuperació i
millora del torrent del Vinyot” inclosa dins del projecte global “El Torrent del Vinyot ens estructura i cohesiona com a
poble”. No s’havia pogut fer abans per manca del permís
de l’ACA.
Amb aquesta obra es dona per finalitzat aquest projecte
global que ha permès la transformació del nucli antic d’Argelaguer i l’entorn del torrent.
L’obra es va adjudicar a l’empresa Salvador Serra, SA, pel
preu de 35.029,50 €, i tenim una subvenció extraordinària
concedida per la Diputació de Girona de 30.000,00 €.

FOTOS pendent

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
PROPERES OBRES
Rehabilitació del torrent del Vinyot zona del
c/ Muralla
L’erosió de la zona del torrent del Vinyot a l’altura del carrer
Muralla és una evidència, i s’ha vist agreujada amb motiu
de les obres que s’han fet al nucli i al torrent en els darrers anys. Conscients d’aquest fet l’Ajuntament va demanar
el suport i assessorament dels tècnics de l’ACA, els quals
ens van proposar la manera de rehabilitar i restituir la zona
complint amb la normativa i permisos de l’agència catalana.
En data 22-02-2018 ens van autoritzar l’execució de les
obres necessàries per restituir el torrent.

nova actuació en l’àmbit de la generació renovable: installació fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici de l’escola.
En aquests moments s’ha encarregat la memòria tècnica i
es preveu que es pugui executar a l’estiu 2019 i que pugui
entrar en funcionament el curs 2019-2020.

Canvi de lluminàries no eficients als quadres de llums del carrer Perers, camí de la
Roda, plaça Generalitat i carrer Major

L’Ajuntament va encarregar la documentació tècnica, i es
realitzarà l’obra simultàniament amb la passera de l’encreuament a l’antic camí ral.

La Diputació de Girona ens ha concedit una subvenció dins
la campanya del Pla a l’acció, línia 3, pel canvi de les lluminàries no eficients als quadres Q1 Perers, Q2 Camí de la
Roda, Q4 Plaça Generalitat i Q6 carrer Major.

Instal·lació fotovoltaica a l’edifici de l’escola

Aquesta actuació està inclosa dins del PAES i suposarà la
darrera fase de substitució per leeds de lluminàries no eficients.

Dins de la campanya del Pla a l’acció, línia 5, la Diputació
de Girona també ens ha concedit una subvenció per a una

Està previst que es pugui executar en els propers mesos.

ALTRES
Programa de Treball i Formació 2017
Aquest projecte al qual ens vam acollir juntament amb 8
pobles més de la Garrotxa, gestionat pel Consell Comarcal
de la Garrotxa, està arribant a la seva fase final.
Aquest programa Treball i Formació combina les feines
executades junt amb una formació transversal realitzada
al llarg del contracte que dota als treballadors d‘eines per
millorar la seva formació. Algunes de les persones que han
participat en el programa han trobat una altra feina que els

ha permès inserir-se novament al mercat laboral, afavorint
la seva autonomia i desenvolupament personal. Fins a finals
de desembre de 2018, unes altres 4 persones amb contracte de 12 mesos seguiran treballant en el marc d‘aquest
programa. Aquest programa està finançat pel Servei Públic
d‘Ocupació de Catalunya (SOC), pel Servicio Público de Empleo Estatal, i cofinançat pel Fons Social Europeu.
Si fem un balanç general de les feines executades, donen un
resultat positiu. S’han portat a terme tasques de manteniment, gestió i millora d’espais i equipaments municipals, i

17853 ARGELAGUER - La Garrotxa - Girona
Tel./Fax 972 687 457
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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 2018 per si podem continuar amb el projecte.

FOTOS pendent
Conveni per la formació pràctica en centres
de treball
Aquest Ajuntament va signar un conveni de col·laboració
amb l’Institut la Garrotxa per a la formació pràctica en centres de treball, de manera que l’alumne de jardineria i floristeria Andreu Massana, pugui fer la pràctica de 383 hores
a l’Ajuntament.
L’Andreu ja ha pogut fer aquest estiu una part de les hores en pràctiques, i podem dir que ha sigut una experiència
molt positiva, tant per ell, que ha pogut posar en pràctica
els coneixements apresos, com per l’Ajuntament, que s’ha
pogut beneficiar del seu aprenentatge i de la bona feina
feta.

Caixer automàtic instal·lat al Casal
El banc de Sabadell ens va comunicar que rescindia el contracte del caixer automàtic instal·lat a l’edifici del Casal, i
que al mes de setembre procediria a la seva retirada.
Aquesta decisió va causar alarma entre els veïns del poble
i els usuaris del caixer. Des de l’Ajuntament es va presentar
un escrit demanant mantenir-lo i justificant-ne la necessitat,
tant per la seva funció pròpia com per la funció de servei
públic que ofereix als veïns de més edat, que no tenen la
possibilitat de desplaçar-se fàcilment.
A l’escrit s’hi van adherir els alcaldes dels pobles veïns de
la Vall del Llierca.
Les gestions portades a terme han sigut positives, ja que el
Banc Sabadell ens han comunicat verbalment que de moment es mantindrà el caixer.

FOTOS pendent
Aprovació del Reglament del Consell de Poble
Dins del marc del procés participatiu “La plaça que vull”
s’ha creat una estructura de participació ciutadana en forma de Consell de poble, que facilitarà els processos de democràcia participativa del municipi, promovent un espai de
trobada i de debat.
Per poder regular el funcionament d’aquesta estructura,
s’ha redactat el Reglament del Consell de Poble, que quedarà incorporat com a Annex II al Reglament de Participació
Ciutadana d’Argelaguer.
Actualment es troba en període d’informació pública.
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ADF d’Argelaguer, Besalú i St. Ferriol
Volem començar dient que el president
de la Generalitat, Quim Torra, va lliurar
aquest passat juliol la Creu de Sant Jordi a les Agrupacions de Defensa Forestal, per la seva valuosa implicació en la
prevenció i lluita contra els incendis forestals, duta a terme al llarg de més de
trenta anys de trajectòria.

8

mar aquest nou personal. S’han inscrit i format en aquest curs
un total de 23 voluntaris, dels quals 2 formaran part de la
nostra ADF. “Des d’aquí us donem la Benvinguda.”

La distinció la va recollir el President del secretariat d’Adf, el
Sr. Xavier Jovés, que es va mostrar «molt content i emocionat» de rebre la màxima distinció que atorga la Generalitat
de Catalunya, ja que és «un reconeixement a molta gent que
ha treballat i lluitat al llarg de tants anys». Jovés i totes les
Adf considerem que la distinció «ens donarà ànims per seguir
lluitant durant molts més anys».

Quant a incendis forestals, aquesta temporada hem passat
un molt bon estiu que ha vingut marcat per la gran i contínua
pluviometria que ha rebut el país i, per tant, el grau d’humitat
que això ha representat. De fet, sí que hi ha hagut incendis,
però la quantitat d’hectàrees cremades ha estat molt inferior
a la d’altres temporades. Això no vol dir baixar la guàrdia, sinó
tot el contrari, a causa de l’increment de vegetació s’haurà de
treballar activament per tal de prevenir de cara a l’any vinent.
En l’apartat de prevenció, hem de dir que continuem amb els
treballs d’adequació i neteja de totes les pistes forestals del
municipi fent èmfasi en la pista de la Miana i Guilar, al camí
ramader de Sant Jaume-Argelaguer-Sant Ferriol. També volem
agrair la col·laboració dels caçadors d’Argelaguer, que quan
acaben la temporada ajuden perquè els camins i pistes també
estiguin nets de vegetació.

Cal dir també que aquest any s’ha fet la primera campanya
per inscriure voluntaris a la nostra comarca i també el primer
curs de carnet verd, que s’ha fet a Argelaguer, per tal de for-

Pel que fa a intervencions, aquest estiu hem participat en la
recerca d’un senyor que s’allotjava a Argelaguer i es va perdre
a la zona de l’Alta Garrotxa, el qual es va trobar en bon estat.
I en relació als incendis, s’ha intervingut al de Vilopriu i al que
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es va declarar a l’abocador de Beuda, que sols va afectar la
zona de dins l’empresa, però s’hi va anar per si traspassava a
massa forestal. També s’ha fet guàrdia i prevenció a la revetlla de Sant Joan i als aplecs del Guilar, Sant Ferriol i el de la
Miana. Des d’aquí volem donar les gràcies als voluntaris que
participen en totes aquestes tasques.

També continuarem aquest any col·laborant en el control de
la vespa asiàtica i també informant-nos de noves plagues; de
fet, hem assistit aquest novembre a les Jornades Tècniques
sobre Gestió local de la vespa asiàtica que s’han fet a Girona
i a la de Gestió forestal del boix afectat per danys biòtics que
s’ha dut a terme a Santa Pau.
Per tal de realitzar aquests serveis s’ha adquirit un vehicle
de segona mà marca Mercedes Vito que substituirà al Lada
Niva que teníem i que ja no es podia utilitzar. Es tracta d’un
vehicle que s’utilitza com a punt de coordinació i ve equipat
amb taula, pissarres, emissores, focus i grup electrogen; també s’utilitzarà en tasques de transport i suport per la seva
capacitat per dur personal i eines de treball manual (matafocs,
motoserres, etc.). Aquest vehicle el tindrem ubicat a la zona
de Sant Ferriol.

No vull acabar sense fer un recordatori al nostre estimat collaborador Julià, que ens va deixar aquest passat juliol; ell
sempre que podia ens acompanyava amb el seu somriure, les
seves paraules i el seu bon fer. Company, et trobarem a faltar.
Recordem que si us voleu posar en contacte amb la nostra
Adf ho podeu fer al telèfon 676 974 467 i ens podeu seguir al
facebook buscant: ADF Argelaguer Besalú Sant Ferriol
Recordem que des del 16 d’octubre ja es pot fer foc, però s’ha
de demanar permís. Queda resumit en el següent requadre:
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Informació Municipal

Julià, ens costa molt...

Ens has deixat un gran buit, et trobem a faltar.
Van passant els dies però hi ha coses que ens
costen molt; la teva taula, el teu ordinador, la
pàgina web... tot ens recorda a tu.
Que algú passi davant i faci les teves tasques
ens costa.
Assimilar que ens has deixat ens costa. Tots ens
n'hem ressentit. Els dilluns i els dimecres són els
pitjors dies... encara t'esperem.
Enyorem les xerrades amb tu, la teva cara riallera i múrria, i la teva companyia.
Però tots coincidim que soms afortunats d'haver
pogut compartir amb tu tants bons moments!
I per a tu farem les coses que tu feies, encara
que ens costi molt.
El teu record serà sempre entre nosaltres. Això
Julià, no ens costarà gens!!!

La pedregada
Una important pedregada va afectar la Garrotxa i el Pla de l’Estany el passat dimecres 29 d’agost.
La pedra caiguda –superior a la mida d’una moneda d’un euro– va malmetre objectes que es trobaven a l’exterior de
les cases i encara ara se’n veuen les nefastes conseqüències en arbres i plantes de la zona.

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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Argelaguer en xifres
Evolució consum mensual dos anys després de la posada en funcionament de
la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum als edificis municipals de l’Ajuntament d’Argelaguer

La primera setmana d‘octubre va fer dos anys de la posada en marxa
de la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric al conjunt
format pels edificis de l’Ajuntament, la pista poliesportiva i el pavelló
per posar en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per
a l’energia sostenible) per arribar a l’objectiu de reduir un 20% les
emissions de CO2 l’any 2020.
Aquesta instal·lació ha generat, des de la posada en funcionament,
29.250 kWh (fins a finals d’octubre de 2018), el que ha suposat un
estalvi de 2,36 Tn de CO2. La generació ha estat superior a l’estima-

Defuncions fins al 26 d’octubre
Julià Badosa Alsina 03/07/2018
Silvestre Oliveras Ferrers 07/05/2018

Naixements fins al 26 d’octubre
Íria Badia Castellví 30/05/2018

da inicialment, que s’havia fixat en 13.500 kWh/any.
El conjunt dels dos edificis i la pista, que disposen d’un únic subministrament elèctric tenia un consum anual d’uns 26.000 kWh. Durant
tot el 2017, ja amb la instal·lació en funcionament, el consum ha
estat de 17.548 kWh, per tant, s’ha estalviat comprar a la comercialitzadora uns 10.500 kWh.
Des de la posada en marxa, s’han autoconsumit 21.150 kWh i la
resta de kWh excedents (un total de 8.125 kWh) s’han venut al mercat elèctric.

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.
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La sala de lectura
Notícies de la sala de lectura “Cau de lluna”
Hora del conte
El 21 de maig la Pepacontes d‘Argelaguer ens va explicar
uns contes i el 22 d‘octubre en Raúl cuentacuentos va baixar de Lliurona per contar-nos 2 contes.

Club de lectura
Vam llegir i comentar Morfina. Relats d‘un jove metge de
Mikhaïl Bulgàkov i llegim Els jugadors de whist i Carta a la
reina d‘Angleterra de Vicenç Pagès Jordà.

Visites de l‘escola
Exposició

Continuem amb les visites dels alumnes, els donem l‘espai
per mirar contes i als petits els llegim un conte.

Durant el mes de juny vam tenir l‘exposició “Viatges“ de la
Xarxa de les biblioteques amb
llibres i revistes de la sala de
lectura.

Revistes

Cau de lluna a la fresca
Els dijous del mes de juliol vam portar els contes, els còmics,
les novel·les... amb un carro a la plaça i allà vam fer el préstec i vam fer petar la xerrada.
Va ser una activitat molt fructuosa.

12
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Al 2019 tindrem El Punt/Avui i les següents revistes:
ART-E-SANS: Productes artesans i ecològics.
Cucafera
Cuina: menjar, beure, viure
Descobrir Catalunya
Encesa literària
I love English junior
Integral: ecología, salud y vida natural
Kireei magazine: la revista de las cosas bellas
Labores del hogar
Namaka: la revista infantil en català més divertida i salvatge
Opcions: informació per al consum conscient i transformador
Patchwork secrets
Reporter doc: la revista que et descobreix el món
Sàpiens. Descobreix la teva història
Revista dels Súpers del Club Super3
Viure en família: salut, educació i lleure

Actualitat

Cinquena edició dels Jocs Florals
El passat dissabte 21
d’abril vam celebrar
el cinquè aniversari
d’ençà que va arrancar aquest projecte
dels Jocs Florals a Argelaguer amb la finalitat d’estimular
l’expressió escrita de l’alumnat aprofitant aquesta tradició
cultural ben arrelada a Catalunya des de la Renaixença. I entre tots vam aconseguir que fos un acte de cloenda ben lluït!
I diem TOTS: tots els alumnes de l’Escola Montpalau des de
P3 fins a 6è, que ens fan gaudir tant amb els seus treballs i
que amb la seva imaginació saben plantar cara a qualsevol
repte literari que se’ls presenti; totes les mestres de l’escola, per la seva contribució i total implicació en el foment
de la creació literària dels seus alumnes; l’Ajuntament, que
sempre ha presentat la seva disposició per fer-nos-ho fàcil;
els patrocinadors, que recolzen el certamen i que amb els
seus obsequis premien l’esforç dels nens i nenes, omplint
d’il·lusió la Sala d’Actes; la presència dels membres del jurat,
enguany la Sra. Gemma Valentí, la Sra. Mercè Balateu i el Sr.

Eduard Saiz, que a part de la seva difícil tasca d’avaluació,
van donar prestigi als Jocs amb les seves paraules; i els incondicionals i desinteressats amics dels Jocs, que amb aportacions tan importants com els cartells, diplomes, reportatge
fotogràfic, equipament musical i altres, donen solemnitat i
preciositat a l’acte.
Enguany no s’han fet interludis amb actuacions musicals
com en les anteriors edicions, però es va reservar una sorpresa al final de l’acte, davant l’entrada del Consistori, regal de
la professora de dansa clàssica, la Isabel Garcia, que va fer
embadalir el públic amb un magnífic espectacle coreogràfic
protagonitzat per les seves alumnes. Amb la plasticitat dels
cossos dansant clavada a la nostra retina i amb les veus dels
nens i nenes cantant “Pol petit” dels N’Gai N’Gai ressonant
al nostre pensament, vam anar cap a casa.
No es pot desitjar més!!! Gràcies moltes a tots/es per fer-ho
possible!
L’Organització
Jocsflorals.argelaguer@gmail.com
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Actualitat

11 de setembre
En aquesta primera Diada després de l’1-O, de l’empresonament dels líders polítics i civils i de l’aplicació del 155…
vam ser aquí, tossudament alçats com diu la cançó de Lluís
Llach, en una altra multitudinària manifestació pacífica i
cívica (la setena consecutiva), que amb samarretes de color corall va desbordar l’avinguda Diagonal.
Des de l’anterior diada, Catalunya ha viscut grans moments
i també n’ha viscut altres de difícils, però no ens hem rendit.
La gent segueix sortint al carrer sense dubtar que el camí
iniciat ara fa uns anys és l’encertat. I en aquest 11S es va
demostrar que som moltíssims els qui volem començar a
construir la República de tothom i per a tothom. La Diada
d’enguany va estar marcada per la situació de repressió i
de vulneració de drets humans fonamentals, sense precedents. I en aquesta manifestació que reivindicava la llibertat
dels nostres presos polítics, dels exiliats, dels líders socials,
d’artistes... i en totes les manifestacions que hagin de venir,
mentre no puguem decidir el nostre futur com a país, els
catalans amb anhels de llibertat demostrarem que la democràcia no té límits, i seguirem ocupant els carrers dempeus i
amb la cara ben alta.

Entre els actes d’aquesta Diada, Argelaguer va viure un moment molt especial i commovedor, quan es va dedicar un
emotiu record al nostre company i amic JULIÀ BADOSA, que
ens va deixar recentment. La nostra assemblea d’Argelaguer,
de la qual ell formava part, vam voler homenatjar-lo lliurant
a la seva família un quadre-dedicatòria i uns “pins” que vam
repartir a tots els presents amb la idea de portar una part
d’ell, que ens recordés el seu esforç, la seva il·lusió i el seu
coratge en aquest llarg camí per la llibertat en la qual ell tant
creia. Enyorarem aquesta excepcional persona, recordarem
el seu somriure i el seu profund catalanisme. Julià, seguirem
tossudament alçats, no ho dubtis!!!
ANC d’Argelaguer

Argelaguer va commemorar la Diada amb una concentració
davant l’Ajuntament, on es va llegir el manifest d’Òmnium
Cultural i també vam escoltar els parlaments de membres de
l’ANC i del Casal de la Gent Gran. Vam acabar l’acte amb la
hissada de l’estelada i el cant del nostre himne per part de
tots els assistents. A les 12 del migdia sortia l’autocar cap a
Barcelona per ocupar el TRAM 17, en el qual ens havien ubicat, per participar en l’onada feta de silencis i clams fins a fer
caure els murs que va aixecar l’ANC amb diferents missatges
a favor de la llibertat.

Commemoració aniversari 1-O
Concentració de l’1 d’octubre davant l’Ajuntament per commemorar l’aniversari del referèndum. Acte reivindicatiu per
recordar la violència policial que es va viure i per exigir unitat
i compromís amb el mandat de l’1-O als partits polítics. Ni
oblit ni perdó!!!
ANC d’Argelaguer
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Actualitat

Festa del Roser, de l’11 al 14 de maig
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Actualitat

Aplec del Guilar

Exposicions a la Capella de Santa Anna

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

MENJARS - BAR

CAN XAC

EMBOTITS I CARNISSERIA
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AMPA

Per fi el nou pati acabat!
Un any més el Sant Jordi va ser un èxit de
venda de roses, plantes i llibres. Vam poder
personalitzar els llibres amb un tampons
molt bonics amb motius de la diada. També
vam fer un taller d’espelmes de cera d’abella
en forma de rosa que va entusiasmar petits
i grans! Gràcies de nou per contribuir amb
l’escola fent les vostres compres al poble.
El final de curs escolar es va vestir de mar, i
els nostres infants ens van cantar havaneres
i altres tonades en anglès. Un cop més els/les
nostres petits/es artistes van treballar de valent. Després vam gaudir d’un sopar comunitari i de les delícies dolces de les famílies.
Amb el començament del nou curs, JA TENIM
EL PATI ACABAT! Gràcies a totes les que ho
heu fet possible! Els infants estan encantats!
Que en puguem gaudir molts anys!
SEGUIM...! AMPA ESCOLA MONTPALAU
ARGELAGUER
correcció Marc Rabascall!!!
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Escola

Inaugurem el nou espai del pati
Enguany hem encetat el curs molt il·lusionats. Per fi hem
pogut gaudir i estrenar el pati tal i com l’havíem imaginat.
El primer dia de curs es fer una festa d’inauguració amb
l’assistència, entre d’altres, de la Teresa, vídua de Josep Pujiula.
El procés va començar ara fa un any amb una primera fase
que va comptar amb la remodelació del terreny i distribució
del pati. Aquest estiu s’ha aprofitat per fer la segona fase:
posar les estructures de fusta que tant ens recorden les Cabanes d’en Garrell.
El nostre pati vol ser un homenatge a aquest gran Artista,
perquè creiem que l’esperit de nen no el va abandonar mai.
El parc que va fer i desfer tantes vegades no deixava de ser
un espai de joc, tant personal com col·lectiu.
Com que era molt estimat pels alumnes i, precisament, alguns d’ells van ser els darrers que el van veure en vida, es
va pensar que aquesta seria una bona manera de recordar-lo sempre.
Des que gaudim d’aquest singular pati, l’esperit d’en Garrell és més viu que mai.
Volem expressar el nostre agraïment a les persones que
han recolzat i han fet possible aquest projecte.
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Escola

ALUMNES CURS 2017-18
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Personatge
Tot recordant en

Julià Badosa i Alsina
Conversem amb l’Enric i la Dolors, que ens reben a
casa seva per parlar del seu fill, en Julià. L’àvia Maria
també hi és present, per participar allà on calgui; i la
germana Marta, que viu una mica lluny (a Navarra),
ens ha deixat unes notes perquè no ens oblidem
de res.
Volem captar l’essència d’en Julià, la gran persona
que segurament tots vau conèixer i que ara
enyoreu. Les paraules
dels pares desgranen amb
tendresa i serenitat els
records i anècdotes de
la vida del seu fill, i ens
mostren una família que
les circumstàncies han
convertit en excepcional.
Esperem que les següents
línies us emocionin i us facin
somriure, i que recordeu
en Julià amb afecte. Que
això sigui un comiat i
també un homenatge
a un argelaguenc únic i
inoblidable.
En Julià va néixer el dijous 16 de juny de l’any 1988. Els
primers anys els va passar a la casa de l’avi Salvador, al
carrer Major; fins que, al 1995, la família es va traslladar a
la nova llar del carrer Om, que en aquell moment era al final
del “carrer nou” (però ara el poble ha crescut).
Als tres anys va començar a anar a l’Escola Montpalau.
Era un nen rialler, i li encantava jugar amb els seus amics.
Poc s’esperava la família el diagnòstic que hauria d’arribar
quan en Julià tenia sis anys: la distròfia muscular, una
greu malaltia, incurable avui dia, que provoca una pèrdua
progressiva de força muscular.
A partir d’aquell moment, es va haver d’anar adaptant a les
creixents dificultats que la malaltia li portava. Al principi no
podia córrer, després va perdre la força per pujar escales i,
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Celebració familiar.

al final, li costava cada vegada més caminar. Però ell anava
amb bicicleta a tot arreu: a l’escola, a les excursions, a jugar
amb els amics i a les escapades familiars. La seva bicicleta
blava el va portar amunt i avall, fins que va arribar l’hora
d’adoptar la cadira de rodes.
Quan va començar l’ESO, a l’IES La Garrotxa d’Olot, ja anava
amb una cadira de rodes manual. La mare ens explica que,
en un dels primers dies d’institut, els amics el van tombar tot
jugant a l’hora del pati. El van haver d’anar a buscar perquè
tenia tota la cara rascada, “però a ell no li importava”: estava
content de poder estar amb els seus amics i fer el que ells
feien. Aquest era el seu caràcter.
Després de l’ESO, va cursar un cicle formatiu d’informàtica a
l’IES Salvador Espriu, de Salt, i va estar un any de pràctiques
a l’institut Bosc de la Coma, d’Olot. Durant aquesta època,
ja va començar a ajudar a la mare en les seves tasques de
mestra —la Dolors ha treballat tota la vida de mestra, i
fa poc es va jubilar. Era el seu secretari personal en temes
informàtics.
Un bon dia, l’anterior alcalde Josep Dorca li va oferir treballar
a l’Ajuntament, i així va començar la seva relació amb el
consistori. S’encarregava de diverses tasques informàtiques,
del manteniment de la pàgina web i, darrerament, també
de l’arxiu de fotografia. Posava molta dedicació perquè tot
estigués al dia, sobretot la pàgina web.
A finals del 2017, el pare recorda que a en Julià “li va fer
molta il·lusió que l’alcalde Artur Ginesta li proposes entrar
com a regidor a l’equip de govern”. Així, a l’octubre, es va
incorporar a l’àrea de noves tecnologies i comunicació.
Estava entusiasmat amb la seva feina a l’Ajuntament; li
agradava poder ajudar i participar en la vida del poble,
espremen al màxim les seves possibilitats.

Personatge

L’octubre de 2017 es va incorporar a l’Ajuntament d’Argelaguer com a regidor a l’àrea de noves tecnologies i comunicació.

Tenia el costum de passejar cada dia. Era un dels seus
moments preferits, i s’empipava quan plovia i no podia
sortir a fer la volta. Els pares expliquen que en Xevi
Quintana li deia: “Ets el vigilant”, perquè quan veia alguna
cosa que no anava bé li deia a l’Eduard Sainz i ho notificava
a l’Ajuntament. Sempre procurava pel poble i la seva gent.

Una de les seves grans passions, la participació en els actes per a la independència de Catalunya.

Volar, una gran aventura.

veia sobre història, ciència, cuina i altres cultures; i, al final,
sovint feia alguna “dissertació” sobre el tema.
Seguia els esports, sobretot el bàsquet i el futbol, i quan
podia mirava els partits a la televisió. I “ho sabia tot del món
casteller”, recorda la mare. Era un gurmet coneixedor de tota
classe de cuines tradicionals del món. El seus plats preferits
eren la pizza i una bona botifarra, però l’entusiasmava
provar receptes noves.
En Julià tenia el costum de passejar cada dia.

Hi havia un munt de coses que l’engrescaven. Li agradava
estar al dia de l’actualitat, especialment en les qüestions
relacionades amb la independència de Catalunya. Així,
participava amb entusiasme en totes les activitats i
mobilitzacions independentistes, i fins i tot feia aportacions
econòmiques per la causa catalana.

També havia tingut molta afició a jugar amb la Play
Station. El pare ens explica que “participava en competicions
internacionals, amb gent de diferents països; i es preparava
frases en anglès per comunicar-se”. Un moment difícil va ser
quan “els altres jugadors li van dir que era massa lent (per la
pèrdua de mobilitat de les mans) i no podia seguir el ritme de
l’equip”.

Una de les seves aficions era el cinema: li encantava veure
les noves pel·lícules, sobretot a la gran pantalla, i era un
fan incondicional de la saga Star Wars. També li agradaven
molt les sèries; en seguia moltes: Joc de Trons, Doctor Who.
A més, aprenia moltes coses noves en els documentals que

Era molt actiu; mai volia quedar-se a casa. Per això, cada any
buscava una pila de llocs per anar i de coses per fer durant
les vacances familiars. També “xerrava molt”, reconeixen els
pares, “sempre volia dir el que pensava”. Li agradava ferla petar amb els col·legues del Casal, i conversar amb en
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Personatge
Miquel i l’Aniol durant les passejades conjuntes que feien.
Tenia unes paraules i un somriure per a tothom.
En Julià era un jove amb empenta i il·lusió, malgrat que
sempre va ser totalment conscient del que li esperava. A
poc a poc va anar perdent la força dels braços i de les mans,
amb els consegüents impediments per a la vida personal. Ell
sabia que cada un dels passos enrere era irreversible, però
s’esforçava per mantenir-se. Això sí, el preocupava que la
seva creixent dependència limités la vida dels seus pares, i
els empenyia a fer la seva.
Fa tres anys i mig va patir la primera crisi greu, i la seva salut
va anar empitjorant fins que morí el 3 de juliol, a l’edat de
30 anys. Va ser un cop dur per a tothom, per a la família i pel
poble. En Julià s’havia fet estimar molt. Mai no va queixarse de la seva sort, ni va perdre les ganes de viure, conèixer,
participar i fer coses. "Una lliçó de vida, que ens ha donat
la força necessària per seguir amb els projectes familiars",
conclouen els pares. Segurament voldria que el recordéssim
amb un somriure, tot passejant pel poble. Ara serem tots
plegats els “vigilants” d’Argelaguer, però sempre guardarem
el teu record a la nostra memòria, Julià.

En Julià amb la seva mare, la Dolors Alsina.

Poesia d’en Julià que guanyà un 2n premi de poesia a l’Escola Montpalau.

EL MEU POBLE
El meu poble és Argelaguer,
de petit ja m’ho havien dit.
Amb olor d’argelaga
és per a mi el poble més bonic.

Al meu poble hi ha una escola
vora la carretera d’Olot,
davant hi té una pista
on s’hi pot fer tota mena d’esport.

El meu poble té una plaça;
és rodona i té una font.
S’hi passeja tothom que vol
i jo hi jugo amb tothom.

M’hi passejo en bicicleta
tot sol o en companyia.
M’agrada el meu poble
perquè hi ha molta vida.

El meu poble té una església
amb un rellotge al campanar,
que toca totes les hores
per qui les vol escoltar.
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Julià Badosa i Alsina

Gent d’Argelaguer

Mas Espuella, allotjament rural

Mas Espuela data del segle XVII i pertanyia a la família Pujol.

Trobem aquesta casa pairal entre boscos d’alzines, al
camí vell a Tortellà, en els límits del terme d’Argelaguer
amb el de Sales de Llierca.
Gaspar Guardiola i Triadú (Olot 1949), investigador i
paleògraf, especialitzat en temes d’història local, ha
En parlem amb en Joan Vila Dorca, que ens explica com
va ser que aquest mas fos destinat a turisme rural.

explicat als actuals propietaris que el mas Espuella
apareix documentat el 8 d’agost del 1380 en els termes
següents: “homes i dones del mas Espuella, de la
parròquia de Santa Maria d’Argelaguer”, entre els quals
s’esmenta a “Guillem d’Espuella i Bernat i Marquesa de
Montpalau, senyors directes de dit mas”. Han passat
moltíssims anys, però el mas Espuella o Espoella i els
seus voltants encara conserven bona part de la memòria
del passat, entre alzines i altres espècies antigues que al
costat de l’imponent mas conviden a eixamplar la vista i
mirar més enllà, cap a l’Alta Garrotxa.
De fet, aquest és l’esperit d’aquest allotjament rural al
capdamunt d’un turó que des del 1994 treballa perquè el
visitant es pugui “relaxar, descansar, somniar i gaudir de
moments únics en estances acollidores i confortables”.
En quin moment la vostra família adquireix el mas?
Era la casa pairal de la família Pujol fins a la mort del
darrer hereu, que fou abandonada. El meu pare, en
Francesc Vila Balateu, després de vendre’s una empresa
de guix i escaiola, la va comprar el juliol de 1988; en
aquell moment l’única cosa que va arreglar va ser el
teulat.
I quan l’arregleu per convertir-la en allotjament rural?
A primers dels noranta, tot i la meva vocació per la biologia,
era enginyer tècnic electrònic i treballava al departament
d’indústria de Girona fent inspeccions d’empreses. En
aquest context vaig conèixer en Josep Turbau, que havia
estat alcalde de Sarrià de Ter i era el cap de turisme; em
va comentar que ells quan anaven a l’estranger anaven a
cases rurals en comptes d’hotels i em va semblar una idea
molt bona... nosaltres teníem aquella casa tancada... i així
és com amb la Carme Reixach, la meva dona, que ve del
món de la restauració perquè la seva família porta la Deu
d’Olot, ens vam decidir a tirar-ho endavant.
I quins passos vau haver de seguir?
Era un moment que encara no es parlava de turisme rural;
vam haver d’anar a demanar assessorament a un lloc de
Barcelona que es deia Turisverd que promocionava aquests
allotjaments i que tenia la seu a prop de l’església del Pi, a
l’Institut Agrícola de Sant Isidre.

En Joan Vila i la Carme Reixach fa més de vint anys que són al capdavant
de Mas Espuella.

La normativa que hi havia aleshores era que et deixaven
tenir 15 llits i no t’obligaven a tenir bany a cada habitació;
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Gent d’Argelaguer
però nosaltres vam decidir fer 7 habitacions (oficialment 6
dobles i una triple), totes amb bany.
Amb La Vanguardia, Turisverd va fer una guia de totes les
cases associades, que en aquell moment eren poques, i
entre aquestes apareixia mas Espuella. El boca orella també
va ajudar. El 1994 vam començar l’activitat de turisme rural
i hem treballat fins ara. Des del principi hem ofert dormir i
menjar, perquè la Carme sap cuinar i li agrada. Sempre hem
comptat amb l’ajuda dels nostres fills: la Gemma, l’Anna,
la Marta i en Pau.
L’any que ve farà 25 anys que vau iniciar el negoci. Com
ha evolucionat el sector?
He desconnectat força de l’associació de turisme rural i
de saber quines cases hi ha... Però ara el món aquest ha
canviat, els que fem menjar som molt pocs, la majoria
lloguen la casa i t’ho fas tot tu mateix. Ha canviat el
sistema, a Espuella hi ha l’opció de dormir i esmorzar
i prou, no donem l’opció d’entrar a la cuina i fer-se el
menjar ells.
Quins tipus de clients teniu?
Públic familiar que repetix força. Hi ha gent que ve 3
o 4 cops l’any, o hi ha gent que torna després d’haver
passat 5 o 10 anys, que se’n recorden i venen... Els clients
busquen tranquil·litat, productes locals i ecològics, que hi
hagi animals... els agrada anar a veure l’hort. La majoria
de la gent és de Barcelona o rodalies. Quan tenim més
gent és el cap de setmana, primavera, juny, agost i tardor.
Hem tingut molts anys colles que repeteixen en dates
assenyalades. Per exemple, tenim una colla que venen per
Sant Joan des que els nens tenien 4 anys i tiraven cebes
i ara ja van a la universitat i continuen venint... −O per
cap d’any−, que vam tenir durant molts d’anys una colla
de Granollers...

Una de les activitats que proposen és la “visita les entranyes del mas”.
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Què hi troba el visitant, a mas Espuella?
A la casa totes les habitacions tenen bany, estan
reformades i són confortables. I estan ben conservades
perquè hem tingut molt bons clients que ens han ajudat
que es mantinguessin. També hi ha dues sales per poder
llegir o descansar i a l’estiu es pot sortir a fora. També al
llarg d’aquests anys hem fet un hort ecològic. I han servit
menjars per a colles a la sala gran.
El mas no ha canviat gaire, però sí que hi ha hagut
altres canvis?
La cabanya ha estat convertida en habitatge i hi viuen
la filla gran i el gendre, la Gemma i l’Oriol, que tenen
un hort ecològic i venen diferents productes. Tenen hort
i animals. Tots dos són biòlegs, la Gemma ha acabat ara
el curs de l’escola de pastors. La gent que ve a la casa de
turisme rural poden endur-se una cistella. També tenen
ovelles i abelles, i altres projectes pendents.
En resum, l’allotjament rural Mas Espuella ofereix al
visitant “la bona taula”, amb els productes de l’hort
ecològic; la tranquil·litat de l’entorn; el visitant també
gaudirà dels animals, les ovelles i les gallines; i pot fer
una visita a les entranyes del mas, un bany a la gorga
del riu Joiàs, que és dins la propietat, o bé gaudir de
l’exposició permanent de quadres i reflexions “La força de
l’espiritualitat”, de Marga Ros, al costat de les fotografies
del CP Olot, en el qual han participat uns quants anys les
seves filles Anna i Marta i han arribat a ser campiones
del món en sis ocasions. A banda de les passejades i
excursions pel poble i les contrades properes... un munt
d’activitats i propostes per relaxar-se i acostar-se a la
natura.
Dolors Olivé

Els antics graners del mas s’han convertit en sales comunes .

Joventut

Pintant el banc de la parada de la TEISA.
Tenim un convidat sorpresa!:
L’Aniol Nebot (músic d’Hora de Joglar)

Comença l’obra de neteja
de les Cabanyes d’en Garrell.

Pintant els murs de l’Escola amb colors alegres.

Recollint la fullaraca dels carrers.

Arreglant els troncs del sorral
de l’Escola Montpalau.

Pintant els murs de l’Escola
amb colors alegres.

Organitzant una guerra d’aigua a l’Era amb nens d’Argelaguer i pobles del voltant.

Han vingut el Grup de Joves
de Montagut.

Últim dia de brigada! I com a regal, excursió a
Aquabrava de Roses. Molt divertit!

Ens ha visitat el David Marcè, actor del Super 3!

Maria Aibin Musté
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Esport

Dues són les competicions organitzades pel nostre club fora
de les tirades oficials: Indoor
3D i Canoarc.
En la primera vam recrear al pavelló d’Argelaguer amb escenes de
la pel·lícula El Llibre de la Selva, amb
un salt d’aigua i tot. Sempre el fem l’últim cap de setmana
de gener. Al cap de pocs dies d’obrir les inscripcions, ja ho
teníem tot ple, havent-nos de plantejar si comprimíem més
l’espai entre arquers o manteníem el nivell de qualitat perquè tothom pogués gaudir-ho al màxim. La decisió, per nosaltres, era molt clara: qualitat. Val a dir que va ser un èxit.
El Canoarc és una competició molt diferent: canoes, aigua,
riure i fletxes. Es tracta d’una competició en la qual, tot
baixant pel riu Ter, s’ha de tirar sobre figures-diana sense

baixar de la canoa. Aquest any la quantitat de pluges ha fet
que hagi augmentat el cabal del riu Ter i les comportes dels
embasaments de Sau i Susqueda, al cent per cent de la seva
capacitat, han estat totalment obertes, no retenint ni una
gota d’aigua. Això ens ha obligat a ajornar la competició,
per seguretat, fins a finals de setembre, tot i que teníem una
gran quantitat d’inscrits.
Dos companys del club han participant en el campionat Europeu Ifaa-Bowhunter que s’ha celebrat a Alemanya, entre
més de 1.000 arquers. Aquesta modalitat de tir amb arc és
la que més practiquem al Club.
Dels resultats dels nostres arquers cal destacar en Jordi Ginestera, guanyador del Campionat de Catalunya 2D celebrat a Rubí, en Josep Romaguera campió d’Espanya veterà
Ifaa-Bowhunter i Josep M. Escandell, tercer classificat sènior
en la mateixa competició.

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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Esport

Activitats al pavelló
Activitats que es fan al llarg de l’any a
Argelaguer
Ballet clàssic
Dansa africana
Gimnàs per a la gent gran
Taller de memòria
Dinamització parc de salut
Tir amb arc
Bàsquet
Estiraments
Aikido
Entrenaments patinatge
Quines
Concerts

Curs de Dansa Clàssica
Benvolguts veïns d’Argelaguer,
Hem estrenat un nou “Curs de Dansa Clàssica”, aquest curs
que va néixer en aquest gran petit poble d’artistes.
Hem d’agrair al nostre Ajuntament, a la gent del Casal i a
tots els alumnes i les seves famílies l’interès i col·laboració
que fan possible aquesta “porta oberta” al ballet des de
casa nostra.
Continuem col·laborant amb les millors escoles de Girona.
Aquest curs també tenim alumnes que s’examinen a l’escola Marta Coll de Figueres. I altres que destaquen a la prestigiosa escola Maribel Bover de Girona.
Els avenços dels nostres alumnes ens omplen d’orgull i ens
empenyen a seguir oferint classes de qualitat per a totes
les edats. Cada dilluns i dimecres a la tarda ens trobareu al
Casal d’Argelaguer donant a conèixer a tothom que vulgui
aquest art de cuidar el cos i l’ànima.

Sardanes
Manualitats

Mètode Pilates
El mètode Pilates està basat en moviments molt controlats,
seguits d’una respiració conscient.
Bàsicament és un exercici (per a qualsevol edat) que aporta
molts beneficis, perquè funciona com un tot integrat: reforça, allarga, tonifica i millora la postura, així com aporta
flexibilitat i equilibri, prevé lesions i s’usa com a treball de
rehabilitació.
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Geganters

Festa passada per aigua, però festa!!!
Festa del Roser, ple mes de maig i el dia es desperta gris i
amenaçant pluja. Però tenim ganes de festa!
L’esmorzar està a punt a l’hora prevista dins la peixera.
Com que la pluja ens ho permet, fem una llarga sobretaula i
mengem i bevem fins que fem net. Mentrestant, anem rumiant què hem de fer amb la cercavila, el ball de gegants, de
capgrossos, de burrets... podrem sortir? Ho haurem de fer
al pavelló? Ho anul·lem? A fora comença a ploure a bots i
barrals i no para! Ni tan sols veiem la manera de baixar els
gegants al pavelló.
En un moment que el cel ens dona una treva anem a correcuita a buscar els gegants i els fem entrar al pavelló. I ja que
els tenim aquí, doncs decidim que sí, tenim moltes ganes de
gresca i els músics comencen a fer sonar els instruments.
Comença el Ball de Burrets amb molts nens nous: benvinguts!!! Estem molt contents de veure que aquest ball es
consolida i els petits d’Argelaguer volen formar part de la
Colla de Burrets.
Un altre ball que cada cop va agafant més rellevància és el
ball de Capgrossos. Aquesta vegada el van ballar en Joel,
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en Kenai, l’Aniol i en Lluc, i ho van fer meravellosament bé.
Vam acabar amb el ball de Gegants que, com sempre, va ser
molt emocionant.
Us esperem a la propera festa de Sant Damas! Esperem,
desitgem, demanem que aquell dia surti el sol!!!
Els Geganters

Geganters

Els bons records d’en Felip

Aquest estiu ens ha deixat un vell amic, vinculat al poble
d’Argelaguer i vinculat a moltes estones compartides amb
molts de nosaltres. Estones entranyables que hem endreçat,
curosament, en el nostre racó dels records i vivències irrepetibles i inoblidables.
En Felip, “l’home de la barba” i l’Anna Maria van arribar al
poble des de Girona a mitjans dels 80, després de comprar
una casa on passar els caps de setmana i els estius amb els
seus tres fills. En Felip, afable, divertit, lletraferit i enginyós,
no va tenir cap problema per integrar-se a la vida social del
poble. La seva gran afecció per la cultura popular i tradicional i la seva participació en l’activitat de l’entitat de Girona
“Amics dels gegants” i posteriorment, com a impulsor de
la Colla “Fal·lera Gironina” van coincidir amb els inicis i el
desenvolupament de la colla “Geganters d’Argelaguer”.
Durant aquest procés de constitució i activitat dels “Geganters d’Argelaguer”, en Felip va tenir un paper important com
a membre actiu de la colla (malgrat no viure al poble) i molt
especialment com a dinamitzador i motivador de moltes de
les iniciatives, no només pel seu coneixement i experiència
en el món de la faràndula, sobretot per la seva alegria, la
seva imaginació i la seva capacitat d’engrescar-nos en la
cacera de somnis... Alguns li agrairem sempre que ens arrossegués a tocar la gralla, perpetrant veritables execucions
musicals de lamentable qualitat (que ell intentava arreglar

amb la seva tarota, el seu sac de gemecs i amb paraules
d’ànim per als aprenents músics sense solfa). Els assajos al
carrer Major (particularment amb el seu veí Joanito) es van
convertir en malsons per alguns veïns que els transmetien,
tan bé com sabien, que “n’estaven fins el... gorro” de la bonica cançó —que ensenyava en Felip en versió grallera—:
“El carrito del helao”. També, en algunes festes majors, ens
va inocular l’esperit de les “matinades”; es tractava de despertar el veïnat fent música i soroll per tal de començar l’activitat farandulera i gastronòmica abans d’hora. En Felip ha
format part d’aquests temps preciosos en què compartíem
il·lusions entre amics, veïns i família mentre vèiem créixer
els nostres fills.
Cercaviles, tallers de figures de la faràndula, assajos musicals, cursets de xanques, trobades geganteres en altres
pobles, excursions, calçotades, sardinades... Han estat en
moltes ocasions aquest espai compartit que ens ha fet créixer i gaudir junts. La coincidència de la constitució de l’associació “Geganters d’Argelaguer” amb els seus primers anys
al poble i la coincidència del bateig del nostre gegant Màssio (1997) amb la constitució de la “Fal·lera Gironina” van
facilitar que l’activitat de la nostra colla es veiés enfortida
per la relació amb la colla d’en Felip, que no va dubtar mai
a participar i col·laborar en les nostres trobades.
Avui ens costa no caure en la nostàlgia d’un temps que ja
no serà el mateix, que ja no serà, d’una estona de riures
amb en Felip, d’una conversa plena de les seves enginyoses reflexions atramuntanades, d’assajos orfes d’ordre i de
solfa amb la mainada tocant el timbal i la gralla... de ben
segur que a ell també li hauria agradat tornar-hi... alegria i
anarquia... repetint la repetida dita de la colla: “i no è maco
això??¡¡”.
Avui no podem estalviar-nos el sentiment que ens envaeix
quan ens deixa un ésser estimat... no ho hem cuidat prou,
no ho hem aprofitat... El temps de compartir sempre se’ns
fa curt.
Ens quedem, però, amb els bons records d’en Felip.
Els Geganters
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Història

El corredor de la casa vella i un capellà
de Sales amb poders
La casa on vaig néixer és molt vella. La façana dona al
carrer Major, amb el número 42. Un carrer que abans
era la carretera vella de Besalú a Olot i també el camí
ramader. Quan es va construir la Carretera Nova, en els
anys 1860, a poc a poc es van anar construint noves cases
de factura més moderna als seus costats. Darrere la casa
on vaig néixer s’hi van construir dues cases, encarades
cap a la Carretera Nova. Una de petita i una de molt gran,
que va ser fonda, hostal i més tard carnisseria, tapant i
escanyant la casa on vaig néixer, per darrere, pel costat
nord. Per sort o ves a saber per quines circumstàncies, es
va deixar un estret passadís o corredor, de poc més de
metre i mig, per poder accedir de casa nostra directament
a la Carretera Nova, que era el futur del poble. El corredor
passa entre la casa gran, can Nofre, l’antiga fonda i la
petita, que era can Tòfol, on hi vivia un escloper i més
tard va ser can “Pedro”, quan hi va viure una família que
venia de l’Aragó. En deien can Pedro, o cal “Manyo”.

lo, que era remoure tots els rajols, arrencar les herbes i
recollir la part de l’arrebossat de la paret de can Nofre,
que queia en diades de vent i pluja. El passadís era de
tres propietaris, de can Nofre, de casa i de ca la Roseta, la
casa veïna, que també hi té dret de pas.

Un dels records més reculats de la infantesa, amb tres
o quatre anys, és el de caminar pel corredor fins al final,
on hi havia una portellera de fusta, i a través dels barrots
veure el món, amb ulls com taronges, cotxes i camions
que passaven amunt i avall, carretes, gent, fresses,
botzines i uns arbres molt alts i grans.

Us explico tot això, posat en calçador, per lligar una mica
la història nova que narro més avall, que no té res a veure
amb Argelaguer. Però és segur la més propera al poble.
És una narració d’una cinquantena que estic embastant
per un llibre que es titularà “Històries de l’Alta Garrotxa”
de la col·lecció “El Caliu de la Memòria”, de l’Editorial
Gavarres. Argelaguer resta fora de l’Alta Garrotxa, però hi
és ben propera, perquè les seves muntanyes fan de teló
de fons cap al nord, i força gent hi ha tingut relació amb
aquest territori i alguna gent del municipi hi ha nascut,
treballat o viscut. Espero que us agradi.

El corredor és estret; a més, el pare, que era el paleta del
poble, hi acumulava a cada costat tota mena de rajols,
que el feien més estret. El corredor en aquells anys encara
era terrer i a la primavera hi sortien herbes a terra i a les
parets. Quan ens castigaven, a vegades, tocava netejar-

El corredor mai havia tingut il·luminació. De nit era negre
com el petroli. Quan sortíem de casa, la referència era
la llum dels fanals de la Carretera, i quan entràvem era
una petita escletxa de llum que s’escapava per la porta
de l’entrada, que donava directe a la cuina. Fotut era,
algunes vegades, quan tornava del cine del poble, els
diumenges d’hivern, a negra nit, després de veure dues
pel·lícules i el No-Do, quan alguna d’aquestes era una
mica de por o ho semblava, ja que tenia set o vuit anys.
Ja que de tornada del cine, tot sol, quan arribava al fosc
corredor, era com el túnel de la por. Sort que era curt. La
solució era obrir la portellera i, sense pensar-s’ho, córrer i
córrer fins arribar a la porta de la cuina.

Mossèn Miquel Pujol de Sales de Llierca
Quan era petit, a la caseta vella del poble d’Argelaguer,
on vaig néixer, teníem una veïna que ja era una dona
molt gran. Era prima, corbada, vestida d’abans amb
colors foscos i la seva roba sempre li feia una olor a fum
resclosit de llenya verda. Casa seva i la nostra estaven
comunicades per un passant, ja que compartíem un
corredor extern i estret, entre altres dues cases, per
sortir pel costat del carrer de la Carretera. La veïna es
deia Roseta Subirós i casa seva era ca la Roseta. Venia
de pagès, de la banda de Sales de Llierca. Alguna vegada
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que entrava a la cuina de casa i veia el televisor encès,
s’espantava una mica i desconfiada deia: Ens veuen? Ens
senten? Quantes coses hi caven dins aquesta caixa! Tot
això és màgia!
El seu pare, en Pere Subirós, nascut el 1873 a Vellurs de
Sales, sempre explicava als seus fills i nets que un capellà
de Sales, Mn. Miquel Pujol, tenia poders. Uns poders
màgics per fer aturar les pedregades i per foragitar
plagues i malures. Explicat per ell, hi afegia el que en
literatura s’ha batejat com a “realisme màgic” i a molts

Història
ens ve a la memòria la màgica novel·la de Gabriel Garcia
Márquez, Cien años de soledad.
Quan s’apropaven núvols foscos de tempesta i pedra, per
la banda del Pirineu, cap a les cases de Sales, la gent
s’aplegava a l’església. Tocaven les campanes. Mn. Miquel
resava i sortia del temple assegut sobre un gros setial,
portat per quatre homes, com un faraó petit. Un dels
portadors era en Pere Subirós. El deixaven al centre de la
plaça de Sales. El mossèn, excitat, com un posseït, llegia
un vell llibre de poders i miracles. Cridava amb paraules
inintel·ligibles tot assenyalant el cel. El fort vent blincava
els arbres. L’estola i el roquet li voleiaven entre la cara.
Les campanes no paraven de sonar. La gent envoltava
el capellà, espantada, callada i compungida. Alguna
criatura atemorida tancava els ulls, una altra espiava amb
un ull obert part del ritual, arrapat a les faldilles de la
mare. Mn. Miquel cridava més i més amb la cara enrogida
i desencaixada. Bramava com un esperitat.
Un jorn, de negre cel de llamps i trons, el mossèn, en
plena litúrgia, en èxtasi, va començar a levitar. Cridava i
magolava paraules inintel·ligibles cap als negres núvols
portadors del mal. El seu cos s’enlairava cel amunt i els
quatre portadors l’havien d’aguantar amb molta força.
Tot de cop se li va llevar una sabata i aquesta va sortir
projectada amunt, i va pujar i pujar, fins a desaparèixer
entre les bromades negres. Ell seguia cridant: “Si ve de
bruixes jo l’aturaré! Si ve de Déu no la puc aturar! Si ve
del dimoni jo l’aturaré! Si ve de Déu no la puc aturar!“
Moltes vegades, les pedregades solien girar cap al nord,
cap a Sant Grau d’Entreperes i la muntanya de Sant Jordi.
El cel a poc a poc es tornava menys fosc i afluixava el vent.
Havien salvat els camps, horts i esplets. Havien salvat el
pa de cada dia. Mn. Miquel, fatigat, exhaust i encongit,
era retornat sobre la cadira cap a dins l’església.

Mn. Miquel Pujol i Porrà era “d’aquelles muntanyes tan
sèries, que gran part de l’any són cobertes de neu”. Quina
manera tan rica i original, tenia algun pagès, de dir que
era de Setcases. Nascut el 1825. Va ser capellà de Sales
de Llierca, trenta-un anys, del 1878 al 1909, fins que va
morir als 84 anys. El seu nínxol és el primer que es troba
en entrar al cementiri, és el més antic i diferent dels altres
i es troba arrapat al mur de l’església.
Explicat per un altre home més racional i també del
temps vell, contava que Mn. Miquel era molt estimat en
el poble i que en els últims anys, ja un ancià, tenia les
cames molt gastades i l’havien de portar amb un setial,
de la rectoria a l’església i a l’inrevés. Les cadires de rodes
en aquell època i terreny no eren funcionals. Que quan
arribaven núvols de pedra, el mossèn des de la cadira
a fora la plaça llegia unes pregaries en llatí i que una
vegada es va apassionar tant que es va treure una sabata
i la va tirar cap al cel. El sabatot va volar pocs metres i
va anar darrere unes bardisses. D’aquesta escenificació,
vista per l’ull d’una criatura o per algun adult supersticiós
condicionat per la por del desconegut i de la religió, en
podia sortir una visió d’un realisme màgic. Màgic com el
televisor.
Josep Vilar

El corredor passa entre la casa
gran, can Nofre, l’antiga fonda i
can Tòfol.

El corredor, l’onze de setembre de
1977.
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Casal Gent Gran

El Casal de la Gent Gran d’Argelaguer us
ofereix una mostra de les excursions i celebracions que hem fet en aquest període
CATALUNYA EN MINIATURA

FESTA DE PRIMAVERA (DEL SOCI)

12a PUJADA AL GUILAR .En un dia força tempestuós,
uns quants atrevits vam arribar al Guilar; després, amb
la resta de gent, ens vam reunir a can Xac per fer un
bon berenar i gaudir de la companyia de tots plegats.
Vam passar una bona tarda!!!

ACTIVITATS DE GIMNÀS
(exercicis físics, caminades, passejades...)

El Casal de la Gent Gran ens unim al condol
de les famílies per la pèrdua dels socis
Mª Teresa Pujol i Silvestre Oliveras.
Descansin en pau!

AenT
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Salut

Prevenció del càncer
Som capaços de prevenir el càncer d’una forma global?
Tot i que parlem d’una patologia complexa en la qual
intervenen factors diversos, ambientals i genètics, tot seguit
veurem les recomanacions més importants per prevenir certs
tipus de càncer i millorar la salut:

treball: Amiant, formaldehid, Arsènic, Benzè, Rx,... No sempre
és fàcil ni possible aïllar-nos de certs agents cancerígens, com
ara la pol·lució de les ciutats o substàncies presents a aliments,
sobretot els processats.

• No fumar. El tabac és el principal cancerigen conegut.
Segons l’Organització Mundial de la Salut, el tabac és
responsable del 22% de les morts per càncer. Deixar de fumar
redueix ràpidament el risc de patir càncer de moltíssimes
localitzacions (Figura I). Cal tenir en compte que el risc també
augmenta en els fumadors passius.
• Evitar l’obesitat i fer activitat física moderada, si és
possible, cada dia.
• Cuidar l’alimentació. Una alimentació equilibrada
garantirà els nutrients i vitamines necessàries. La recomanació
d’augmentar els aliments vegetals: menjar 2 peces de fruita i 3
racions de verdura o hortalisses al dia, és beneficiosa. Prendre
complements d’antioxidants no ha demostrat benefici per a la
prevenció del càncer.

Figura I. Tipus de càncer associats al tabac

• Moderar el consum d’alcohol. L’alcohol és un cancerigen
per diversos tipus de càncer, sobretot de l’aparell digestiu.

Diagnòstic precoç

• Utilitzar preservatiu en les relacions sexuals. Redueix
el risc d’infeccions que poden derivar en un càncer a la llarga,
per exemple el virus del papil·loma humà i el virus de l’hepatitis.

D’altra banda, el pronòstic d’una malaltia neoplàsica en
general depèn molt de poder detectar-la precoçment, fins i tot
quan encara està en una fase precancerígena. D’aquí que els
sistemes de detecció precoç són molt importants per reduir la
mortalitat per càncer. Tot seguit trobareu (Taula I) els principals
mètodes de detecció precoç que utilitzem als centres sanitaris.

• Evitar si és possible l’exposició a substàncies
cancerígenes. En molts casos relacionat amb els llocs de

Joan Cabratosa Pla. Metge de Família

• Evitar l’exposició excessiva al sol. És especialment
important protegir a nens i adolescents. Si es té tendència a
cremar-se, la protecció del sol és per a tota la vida.

Taula I. Detecció precoç
Pell i tumoracions

Consultar al metge en cas de notar-se un bony, una ferida o úlcera que no cura (incloses les de la
boca), una taca o piga que canvia de forma, mida i/o color, sobretot si sagna.

Coll d’úter

Totes les dones a partir dels 25 anys o coincidint amb l’inici de les relacions sexuals han de fer-se
la citologia de detecció precoç. Aquesta citologia es fa fins als 65 anys.

Mama

Les dones, dels 50 als 69 anys, han de fer-se una mamografia per la detecció precoç del càncer de
mama cada 2 anys. El període pot variar en cas d’antecedents familiars.

Colon

Proves de detecció precoç del càncer de colon. Programa específic a les farmàcies de Catalunya. Per
dones i homes a partir dels 50 anys.

Fetge

No és una detecció precoç en si, però participar en programes de vacunació contra l’hepatitis B és
un mètode preventiu.

Altres símptomes

Cal consultar al metge en cas de: Hemorràgies anormals o sang a la femta o a l’orina, tos i/o
ronquera persistent, canvis en els hàbits intestinals o urinaris. Pèrdua de pes no justificada.
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Argelaguer en transició

Per què no tindràs mai un cotxe elèctric?
Explicar i entendre per què no tindràs mai un cotxe elèctric no
és fàcil, ja que en l’imaginari col·lectiu ja ha arrelat com una
veritat inqüestionable que els cotxes elèctrics substituiran
aviat i ràpidament els cotxes de combustió actuals. I, fins i
tot, es creu que si no s’ha fet aquest canvi encara és perquè
no interessa ni als fabricants ni a les petroleres ni als estats.
La realitat però és una altra. Les dificultats per fer la
substitució són enormes i molt diverses. En aquest article
intentaré aportar algunes idees que ajudin a entendre el
perquè no tindràs mai un cotxe elèctric.
1. Repte enorme (cas que fos possible). La primera
dada de considerar, per fer-nos una idea del repte que es
planteja, és el nombre de vehicles actualment existents al
món que és de 1.282.270.000, del quals 947.000.000 són
vehicles turisme (OICA, 2015) que emeten 1.730.000.000
tones mètriques de CO2 a l’any (equivalent al 15% de les
emissions totals). Substituir-los per vehicles elèctrics és un
repte enorme.
2. El ritme de substitució ha de ser molt més alt de
l’actual. Obtenir dades sobre el nombre total de vehicles
elèctrics circulant actualment no és fàcil però es calcula
que el parc de cotxes elèctrics i híbrids mundial va
arribar als 3,2 milions de vehicles a principis de
2018 (0,23% del total de vehicles en circulació)
essent Xina el país que lidera el mercat mundial de cotxes
elèctrics, amb al voltant d’1,2 milions de vehicles circulant
en les seves carreteres.
Una altra dada que ens ajudarà a fer-nos una idea de
l’estat de la qüestió i de l’increment necessari en el ritme
de substitució és el nombre de vendes i la quota de
mercat del cotxe elèctric. En la majoria de països la
quota de mercat està per sota de l’1%. A Espanya, per
exemple, sobre un total de 454.130 vehicles venuts de
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gener a maig de 2018 només 2.963 eren elèctrics o híbrids,
un 0,65 % de la quota mercat.
3. Un cotxe elèctric ha estat, és i serà sempre un
cotxe car (per sobre dels 20.000,00 euros). El motiu és
que la seva construcció depèn de materials i recursos que
són i seran escassos i cars. Si tenim en compte que el preu
mig pagat el 2016 per un cotxe nou a Espanya és
de 16.688,00 euros, constatem que efectivament el cotxe
elèctric és car per al comprador espanyol.
4. Un altre aspecte a considerar és l’autonomia
limitada del cotxe elèctric (< 200 km), molt lluny
encara de l’autonomia d’un cotxe de combustió
(> 1000 km.) Les dades que donen els fabricants
sobre l’autonomia dels cotxes elèctrics no són reals,
ja que estan provades en situacions ideals (espai tancat,
temperatura ambiental controlada, velocitat inferior a 50
km/h, circulació sobre rodets, bateria nova,...). Els cotxes
elèctrics tenen una autonomia real molt per sota de la que
donen els fabricants, sobretot si sortim del medi urbà. En
carretera o si hem de fer pujades, l’autonomia es redueix
fàcilment entre una tercera part i la meitat de la que dona
el fabricant. Per altra banda, dir que autonomia i preu estan
directament relacionats.
5. El temps de recàrrega de les bateries cal
comptabilitzar-lo en hores. El temps de recàrrega depèn
de la potència elèctrica contractada en el punt de recàrrega.
Si pensem recarregar el cotxe a casa nostra –sempre
que tinguem una plaça d’aparcament o un garatge– i
considerant que normalment la potència contractada mitja
és de 3,7 kwh, recarregar la bateria pot durar entre 8 i 12
hores. Si volem temps de recàrrega més ràpids, necessitarem
contractar potències més altes amb el consegüent increment
de cost fix associat al nostre rebut de l’electricitat. Cost que
seria inassumible per a moltes persones.

Argelaguer en transició
D’altra banda, malgrat que és possible fer la recàrrega en
un endoll normal, no és gens recomanable fer-ho, i caldrà
disposar d’un punt de recàrrega.
Un altre tema crític és que si s’incrementa el nombre de cotxes
elèctrics de forma significativa, és mot probable que calgui
actualitzar la xarxa elèctrica de molts pobles i ciutats
–com han hagut de fer a Noruega–, ja que l’actual xarxa
no està dissenyada per suportar les recàrregues i potències
que es necessitarien. El cost d’aquesta actualització aniria
presumiblement a càrrec de tots els usuaris de la xarxa i
tindria un cost econòmic, en materials i en temps important.
6. Durada, pes i cost de les bateries. Sense entrar en
detall podem afirmar que el punt feble del cotxe elèctric
són les bateries. Tots coneixem els límits i incomoditats de
les bateries del mòbil, de les tauletes o del nostre portàtil;
encara que són bateries d’un tipus diferent de les que
s’utilitzen en els cotxes elèctrics, podem intuir que el tema
de les bateries d’un cotxe elèctric ha de ser un tema de
difícil solució.
Totes les bateries tenen un limitat nombre de cicles de
càrrega i descàrrega, el que significa que si per cada cicle
fas uns 160 km i la teva bateria té una vida útil de 600
cicles, quan hagis fet uns 100.000 km hauràs de canviar la
bateria, i si aquesta té un cost de 10.000,00 euros, és fàcil
calcular que només en bateria tens un cost de 10,00 euros
per cada 100 km. D’acord que un augment de l’autonomia
i una reducció del cost de les bateries (més el que et puguin
abonar per la bateria vella), pot reduir aquest cost, però
aquest mai serà zero i cal tenir-ho molt present.
Altres factors són el cost i limitacions dels materials utilitzats
en la construcció de les bateries, ja que alguns d’aquests
materials competeixen directament amb el desplegament
de les renovables, i un desenvolupament massiu del cotxe
elèctric comportaria un augment de la demanda d’aquests
materials escassos i l’augment del seu preu.
I, per últim, el pes de les bateries i del cablejat associat (coure)
comporta un límit en les bateries que poden instal·lar-se així
com un augment del pes total del vehicle elèctric en
relació a un vehicle de combustió de les mateixes
característiques.
Tots aquests condicionants donen una vida útil real de les
bateries per sota dels cinc anys en el nostre entorn, perquè
el clima afecta el rendiment de les bateries i això
comporta una despesa important de manteniment no
sempre explicada pels fabricants.
A això cal afegir que la capacitat de les bateries es redueix
amb el temps i per tant també el rendiment i l’autonomia
del cotxe.

7. Emissions de CO2. És comú pensar que el cotxe
elèctric és un cotxe d’emissions 0. Res més lluny de
la realitat. D’una banda, cal considerar tot el CO2 emès
en l’extracció i tractament dels materials necessaris per a
la seva fabricació. S’hauria de comptabilitzar el CO2 emès
en la construcció de les noves plantes de fabricació o en la
remodelació de les actuals plantes de fabricació de vehicles
de combustió. També caldrà considerar tot el CO2 emès en
la producció i comercialització de tots aquests nous vehicles
i també el CO2 emès en el reciclatge i tractament de residus
en la seva etapa final.
D’altra banda, cal tenir present que l’electricitat que
consumiran s’ha de produir, i aquesta producció haurà
comportat (segons el mix elèctric utilitzat) unes emissions
de CO2. Així per exemple el Renault ZOE, amb un consum
mixt homologat de 14,6 kWh/100 km, tindria unes emissions
de CO2, segons el mix elèctric espanyol, de 43,4 g/km,
menys que un cotxe dièsel similar, però no 0 emissions!!!
O a Xina on es venen gairebé el 50% dels cotxes elèctrics,
alguns cotxes elèctrics emeten més CO2 que un cotxe de
combustió similar, ja que la major part de l’electricitat de
Xina es produeix en centrals tèrmiques de carbó.
8. Manca i dificultats en el desplegament d’una
xarxa d’Electrolineres. Els punts de recàrrega públics
són necessaris en tres situacions: quan no es disposa
d’aparcament privat, que és la majoria del casos; quan se
surt de la zona de “confort” del vehicle elèctric (radi de
80-100 quilòmetres des del punt de sortida); i quan es
vol fer un viatge de llarga distància. La xarxa actual de
punts de recàrrega a Catalunya (i, en general, a Europa)
és clarament insuficient. Però si no hi ha cotxes aquesta
xarxa no es desenvoluparà i, a la inversa, sense xarxa
desenvolupada tampoc hi haurà cotxes.
Les limitacions i dificultats exposades fins aquí crec que són
suficients per entendre que el desplegament massiu del
cotxe 100% elèctric i, per extensió, dels altres tipus de
vehicle elèctric (el vehicle elèctric amb autonomia estesa,
vehicles híbrids endollables i vehicles elèctrics híbrids) és
inviable a curt o mitjà termini. Si, a més a més, tenim en
compte que aquest desplegament sense una disponibilitat
d’energia abundant i barata que no tindrem en el futur és
impossible, entendrem que també és inviable a llarg termini.
Per això, puc dir que el més probable és que tu no
tindràs mai un cotxe elèctric.
L’ús privat de l’automòbil torna als seus orígens,
quan era poc més que un entreteniment per a la
gent que s’ho podia permetre i la resta... faríem bé
de preparar-nos davant aquesta nova situació.
Miquel Tort d’Argelaguer en Transició
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La recepta

Què es cuina a Argelaguer?
Hola llaminers!
Una bona manera de començar el dia amb molta energia
és fer un esmorzar amb les galetes de civada que ens presenten els nostres dos protagonistes, el Joel i el Kenai, i
sortireu de casa amb ganes de menjar-vos el món! La civada
(o avena) és un cereal molt complet que aporta molts nutrients i té moltes propietats terapèutiques, i és un ingredient
que el podeu aplicar a moltes receptes. La
seva família materna és alemanya, i ens
expliquen que allà és molt típic esmorzar
cereals de civada amb llet i cacau.

hi és, així que la van experimentar junts el primer cop, i va ser
un èxit. Ells hi posen xocolata, però cadascú li pot donar el
seu toc personal afegint-hi altres ingredients. Ja han convidat diverses vegades els amics a berenar aquestes delicioses
i saludables “galetes de l’IKEA” com ells les anomenen perquè s’hi assemblen. Cal dir que saben treballar en equip; tot
i que algun cop hi ha discussions per veure
qui remena la massa, saben distribuir-se
les feines, i amb la mare com a guia tenen
un bon puntal perquè tot surti bé.

No és la primera vegada que aquests dos
germans s’animen a posar-se el davantal,
doncs des de ben petits que ficaven el nas
a la cuina compartint moments fantàstics,
observant i col·laborant amb la seva mare
amb receptes engrescadores, sobretot dolces, com la d’avui, moments d’aprenentatge i complicitat familiar. Comenten que la
seva mare ha heretat un receptari familiar
en alemany, però que aquesta recepta no

Galetes de civada (amb xocolata)
Ingredients: (per a 12 galetes)
• 200 grams de flocs de civada
• 180 g de sucre morè
• 180 g de mantega, margarina o oli de gira-sol
• 80 g de farina d’espelta integral (o altres)
• 1/2 cullerada petita d’extracte de vainilla
• 1 ou
• 1/4 de cullerada petita de sal
• 1/4 de cullerada petita de llevat (tipus Royal)
• 300 g de xocolata negra (opcional)
Preparació:
Prèviament escalfeu el forn a 180 °C. Passeu la civada
per la trituradora uns segons, per trossejar els flocs. Després, poseu-la en un bol i afegiu-hi el sucre.
Tot seguit, afegiu la farina, el llevat i la sal. Barregeu-ho
molt bé. Afegirem per ordre a la barreja l’ou i la mantega
fosa. Remourem tots els ingredients fins que quedin ben
mesclats.
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Des d’aquí ja sento l’oloreta que surt del
forn amb les galetones acabades de fer!
Ui, la imaginació! Em sembla que em presentaré com a tastadora oficial de galetes
a casa seva, si és que no se les han cruspit
ja totes, perquè em fa l’efecte que s’acaben abans que la gana. Però de moment
les afegiré al meu llistat creixent de receptes pendents de fer; confio que vosaltres
també. Prenem nota?

Amb la massa aconseguida, farem boletes de la mida
d’una nou. Les anirem col·locant sobre una safata de
forn coberta amb paper de forn, deixant-hi una mica
d’espai entre elles perquè tendeixen a expandir-se una
mica. Finalment, aplanarem les boletes amb la mà. I ja
estan a punt per posar-les al forn durant 8 minuts fins
que quedin rosses. Cal deixar-les refredar un moment
abans de menjar-les o farcir-les.
Farciment (opcional)
Fonem la xocolata al bany maria. Després aboquem una
mica de xocolata sobre una galeta i en posem una altra
a sobre,deixant que s’enganxin.
Repetim el procediment amb les altres galetes.
Quina pinta
que tenen, eh?
Ummmmm!

Torneig Garrell

III Torneig de Veterans Memorial Josep Pujiula
S’ha celebrat el Tercer Torneig de Veterans en memòria d’en
Garrell amb la participació de l’Abadessenc, que va guanyar
el Torneig, una selecció de jugadors garrotxins,que van quedar segons, i l’Argelaguer, que va quedar en tercera posició.
En aquesta ocasió el torneig, que es fa amb la intenció de
recordar la figura d’en Garrell, va comptar amb la presència
de la Teresa, que va fer la sacada d’honor, acompanyada de
la filla, el gendre i el net.

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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Pàgina oberta

Sopar dels de futbol 2018 (els d’abans)
Com cada inici d’estiu, vam celebrar el sopar i trobada de la
gent del futbol del poble dels anys 1970 i 80. Cada vegada
som més. Ara ja fa un parell d’anys que ho celebrem al restaurant de Can Xac. Va ser el divendres 29 de juny, diada de

Sant Pere. Va anar molt bé i la mainada es va portar més bé
que l’any passat. Vam menjar molt bé, no vam trencar res i
no vam prendre mal. Enguany es va celebrar el dotzè sopar
de la tongada del segle XXI.
Fins l’any 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
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Crta. Olot, 35
ARGELAGUER
Tel. 972 28 71 56

Pàgina oberta

Contradiccions
Avui, 15 de juliol, pujada al cim del Costabona
Paisatge feréstec, escarbotat,
però també prats de flors grogues, blanques, liles…
tot un mosaic de colors.
Quietud, tranquil·litat, alhora emoció, calfreds
ets sol davant la immensitat de la natura.
Cel blau…, casualitat! un corb que em volta per damunt,
vaques pasturant, al mig de la quietud del paisatge.
Rierols d’aigua fresca, transparents com un mirall,
calor de juliol, però, també… alguna reminiscència de neu
que ha quedat incrustada a la part obaga de la muntanya.
Em sento relaxada, alhora que cansada…
En aquestes altures, te n’adones de la petitesa de l’ésser humà
i de la grandiloqüència de la natura.
M’assec a contemplar tan bonic miratge
i penso, per què enveges, baralles , guerres…?
Hem vingut de pas en aquest món
i ens cal viure aquest camí intensament,
amb tot el nostre cor i ànima,
igualment com jo estic fent aquest cim.
Assumpció

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