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TELÈFONS

HORARIS DE SERVEIS
Ajuntament
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.
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
d’Olot de dilluns a divendres
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Tel. 972 27 64 27
Per petites andròmines consulteu el calendari enviat als
domicilis.
DISPENSARI
D’ARGELAGUER
Metgessa:
Quionia Villar
Dilluns de 13:00 a 14:15 h
Dimecres de 8:10 a 9:30 h
Divendres d’11:00 a 12:00 h
Infermera:
Laura Sánchez
Dilluns de 13:00 a 14:15 h
2n i 3r dimecres de cada mes
de 8:10 a 9:30 h
Divendres d’11:00 a 12:00 h

Extraccions:
El 1r i 3r dimecres de cada mes.
Hora: de 8 a 8:30 h
L’atenció domiciliària es farà
fora d’aquest horari.
Telèfons programació visites:
902 11 14 44 - 24 h al dia
972 59 05 73 - www.ics.gencat.cat/citaprevia/Visites.jsp
De 8 a 15 h de dilluns a
divendres.
DISPENSARI DE TORTELLÀ
Metge:
Enric Bayona
Dilluns a dimecres d’11:00 a
12:30 h
Dijous de 8:20 a 11:00 h
Divendres de 13:00 a 14:10 h
Infermera:
Montserrat Parramon
Dilluns d’11:00 a 13:00 h
Dimarts d’11:00 a 12:30 h
Dimecres d’11:00 a 13:20 h
Dijous de 10:00 a 11:10 h
Divendres de 12:30 a 14:00 h
Extraccions:
Dijous de 8:00 a 9:00 h
Llevadora:
Dijous de 12:00 a 12:30 h
URGÈNCIES A BESALÚ
CAP de Besalú.
Tel. 972 59 05 73
De dilluns a diumenge
de 8:00 a 20:00 h.
Si necessiteu ser atesos d’urgència de 20:00 a 8:00 h del
matí, truqueu al telèfon 112.
També podeu adreçar-vos a
l’Hospital Sant Jaume d’Olot.

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

c/ Mulleras, 15.
Telèfon 972 26 18 00
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
ESCOLA
Horari acadèmic:
Matí, de 9:00 a 12:30 h
Tarda, de 15:00 a 16:30 h
Servei de menjador:
De 12:30 a 15:00 h
MISSES
Festes locals i tercer dissabte de
cada mes a les 6 de la tarda.
DEIXALLERIA MÒBIL
Consulteu el calendari enviat
als domicilis.
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
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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
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Salutació
Ja han passat quatre anys, que han estat intensos i

il·lusionants, encara que, en alguns moments, durs.
Quan es fa un balanç d’un període de temps, en
aquest cas de la darrera legislatura, solem valorar el
que s’ha realitzat: obres, condicionament de camins,
passeres... En general coses materials. Avui, però,
voldria parlar d’allò que no és tangible però que és
el que més em satisfà de tot allò que hem treballat
durant aquests quatre anys.
Vam enfocar la legislatura a millorar la qualitat de
vida dels argelaguencs, i penso que en part ho hem
aconseguit. El que hem millorat, sens dubte i entre
tots, són les relacions entre els habitants del poble.
L’u d’octubre ens va cohesionar, ens va revelar que
pertanyem a una comunitat i que treballant junts fem
coses extraordinàries. També, i molt, ens han ajudat
els processos participatius que hem realitzat, també
junts, i que ens han millorat l’escolta i el respecte per
l’altre encara que aquest sigui diferent.
Per acabar, vull agrair-vos la vostra col·laboració en
la gestió d’aquesta etapa i, com sempre, perquè així
ho sento, desitjar-vos una molt bona festa del Roser
i un gran futur.
Artur Ginesta

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 2019
El Ple de l’Ajuntament, en data 11-12-2018, va aprovar el
pressupost per a l’exercici 2019. El pressupost és inferior al
de l’any 2018 perquè enguany no tenim subvencions concedides per a cap nova inversió, i les que hi ha previstes
s’han de finançar totalment amb recursos propis.
Les principals partides del pressupost d’inversions són
l’obertura d’un camí a la zona dels dipòsits i la instal·lació
de control d’accessos a les diferents instal·lacions municipals (polivalent, casal, camp de futbol...)
Quant al pressupost ordinari es continua amb el criteri de
manteniment i conservació dels serveis existents. Es manté

PRESSUPOST INGRESSOS
Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES
Rústica ___________________________________ 3.900 €
Urbana _________________________________ 115.000 €
Vehicles __________________________________ 33.000 €
IAE _____________________________________ 82.000 €
Increment valor terreny ________________________ 2.000 €
Total _________________________________ 235.900 €
Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
Impost sobre construccions_______________ 6.000 €
Capítol 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS
Escombraries, cementiri i taxes _________________ 42.900 €
Ocupació sòl, telèfon, gas i electricitat ____________ 52.000 €
Altres ingressos _____________________________ 2.900 €
Total __________________________________ 97.800 €
Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
De l’Estat _________________________________ 63.000 €
De la Generalitat ___________________________ 56.750 €
De la Diputació ____________________________ 11.600 €
Total _________________________________ 131.350 €
Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos bancaris i rendes immobles _____________ 5.500 €
Total pressupost ordinari ______________ 476.550 €
Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DIPUTACIÓ _______________________________ 60.405 €
Total ___________________________________ 60.405 €

TOTAL INGRESSOS ____________________ 536.955 €
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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.

PRESSUPOST DESPESES
Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL
Despeses de personal ____________________128.400 €
Capítol 2 - DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Manteniment edificis, instal·lacions, serveis i camins __ 57.000 €
Materials, subministraments i publicacions __________ 6.500 €
Llum, combustibles i productes neteja ____________ 40.700 €
Telèfon i correu _____________________________ 4.600 €
Assegurances _______________________________ 6.040 €
Festes i altres activitats culturals i lúdiques _________ 42.950 €
Treballs fets per empreses: escombraries, neteja... ___ 109.700 €
Altres despeses dels serveis _____________________ 4.300 €
Total _________________________________ 271.790 €
Capítol 3 - DESPESES FINANCERES
Interessos i altres despeses financeres__________ 100 €
Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aportacions Consell, Consorci Benestar ___________ 15.945 €
A institucions sense fi de lucre i associacions ________ 3.220 €
Total __________________________________ 19.165 €
Total pressupost ordinari ______________ 419.455 €
Capítol 6 - INVERSIONS REALS
Inversions reposició infraestructures
Camí del dipòsit ____________________________ 50.000 €
Inversions funcionament dels serveis
Sala noves tecnologies ________________________ 1.000 €
Fons documental sala de lectura ___________________500 €
Adquisició vehicle ______________________________100 €
Inversions reposició funcionament dels serveis
Millora equipament ajuntament __________________ 2.400 €
Millora equipament casal ______________________ 2.500 €
Millora equipament polivalent ___________________ 2.500 €
Millora equipament camp de futbol _______________ 2.500 €
Fotovoltaica edifici escola _____________________ 30.000 €
Millora enllumenat nucli ______________________ 24.000 €
Total _________________________________ 115.500 €
Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
A comunitats autònomes
Formació i treball 2018 ________________________ 2.000 €
TOTAL DESPESES ______________________ 536.955 €

Informació Municipal

Obres Municipals
FETES
Construcció de la passera sobre el torrent del Vinyot a l’encreuament de l’antic camí ral

Aquesta passera finalment ja està en servei. Amb aquesta actuació es dona per acabat el projecte “El torrent del Vinyot ens
estructura i cohesiona com a poble”.
Vist l’ús que els veïns en fan i l’acceptació i la millora que representen les dues passeres fetes, podem dir que l’objectiu inicial
de millorar i cohesionar el poble a l’entorn del torrent ha sigut un èxit.
En el moment d’executar l’obra s’hi han deixat previstos dos punts de llum al camí que uneix amb la plaça de l’Església
perquè properament es pugui il·luminar el camí ral.

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
Rehabilitació del torrent del Vinyot zona
carrer Muralla
Aquesta obra, tot i no estar inicialment inclosa en el
projecte “el torrent del Vinyot ens estructura i cohesiona com a poble” era necessària per poder tancar
el cercle de les actuacions; i millorar aquest sector del
poble que per diverses raons havia quedat una mica
desendreçat.

Pintura vial
S’han portat a terme els treballs de l’actualització de la
pintura vial del poble (escola, parada de la Teisa, baixada del C/ Til·lers)... i la zona industrial.
Era una feina necessària per donar més garanties als
veïns del poble.

Rehabilitació del pou d’Argelaguer
S’ha fet la rehabilitació del pou d’Argelaguer, l’empresa
encarregada de portar a terme l’obra va ser Prodaisa
i ha tingut un cost de 20.008,33 euros i es compta
amb una subvenció de l’ACA de l’import de 14.872,72
euros.
L’objecte de l’obra és poder augmentar el rendiment
del pou. Amb la neteja de la captació i les millores del
sistema de mesura de nivell piezomètric amb telecontrol associat ens permetrà obtenir dades més reals i fer
un ús més racional i sostenible de l’aigua.

Esllavissades
Aquest any passat va ser especial en el vessant meteorològic, principalment la tardor va ser molt plujosa, i el que
va ser molt bo per les reserves d’aigua no va ser-ho tant
pel manteniment dels camins. La pluja va provocar moltes
esllavissades i desperfectes en molts camins.
L’ajuntament en els darrers mesos ha hagut d’incrementar
les feines de manteniment dels camins per tornar-los a posar en condicions.

17853 ARGELAGUER - La Garrotxa - Girona
Tel./Fax 972 687 457
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Informació Municipal
PROPERES OBRES
Reforma marquesina edifici ajuntament
És una necessitat millorar la marquesina de l’edifici
de l’ajuntament que està en molt mal estat, i s’aprofitarà per millorar-ne la seva funcionalitat. Capgirant
el sentit del pendent de l’emparellalt i sobreposant-hi
un panell que doti la façana i els diferents accessos
de l’edifici de protecció de la pluja.
L’obra es va encarregar a Taller Joa, i s’està portant
a terme.

Construcció d’un nou dipòsit de l’aigua i
del camí d’accés

Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum a l’escola

Es disposa d’una subvenció per part de l’ACA d’import
de 121.145,01 euros per la construcció del nou dipòsit
d’aigua.

Està en tràmit l’expedient de contractació de l’obra
d’instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum a l’escola, inclosa en el PAES, línia 5.

Aquest nou dipòsit, per qüestions tècniques, es farà en
una cota d’alçada més alta, per això es vol englobar
en una sola finca tot el nou conjunt dels dipòsits, per
aquest motiu s’ha aprovat una permuta d’una peça de
501 m2 de la part baixa de la finca municipal, per una
equivalent de 501 m2 de la finca de Can Xac.

Millora enllumenat

També és d’interès de l’Ajuntament que la nova installació tingui una millor accessibilitat i per tant s’obrirà un nou vial d’accés directe des del nucli urbà que
permeti el pas de les tuberies o canalitzacions tant de
pujada com de baixada. I que a més a més permetrà
alliberar la servitud de pas sobre la finca de Can Xac.

Està en tràmit l’expedient de contractació
de l’obra d’enllumenat del nucli d’Argelaguer, que preveu el canvi de lluminàries
dels quadres Q1 Perers, Q2 Roda, Q4 Pl.
Generalitat i Q6 C/ Major, i que està inclosa en el PAES, línia 3.

A aquests efectes:
* Disposem del projecte tècnic redactat i aprovat
del camí del dipòsit.
* Es va comprar una peça de 1.062 m2 de sòl
rústic per millorar-ne la ubicació.
* S’ha tramitat l’expedient de permuta amb els
hereus de la finca de Can Xac, només s’està a
l’espera de la formalització davant notari.
* S’ha fet l’estudi geotècnic del terreny.
* S’està redactant el projecte tècnic del nou dipòsit.
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Informació Municipal
ALTRES
Programa de Treball i Formació 2018
Després del balanç positiu que va representar el programa a l’any 2017, l’Ajuntament va tornar a demanar al
Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud d’inclusió
en el programa del 2018.
En data 14-12-2018 el Departament d’Empresa i Ocupació resol favorablement l’atorgament de la subvenció per
a la contractació de 9 persones (8 peons i 1 coordinador
i suport tècnic del projecte).
El municipi d’Argelaguer ja s’ha beneficiat d’aquest programa, període hivern, i ja haureu pogut veure els treballs
realitzats per aquestes persones, tals com:

• Rehabilitació del mur i el camí del torrent
• Rehabilitació de la zona del torrent del
Vinyot, Can Felisa i Can Lau
• Neteja de la zona del safareig
• Neteja del pou del glaç
• Neteja i desbrossament del parc del Garrell
• Neteja i desbrossament de la zona dels
túnels
• Neteja i desbrossament dels camins
del poble

Ronda Les Mates, 28-30 (Pol. Ind. Les Mates)
17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 09 75 - Fax 972 27 03 43
E-mail: reflusa@reflusa.com - web: www.reflusa.com
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Informació Municipal
Adquisició de llibres Campanars i campanes de la Garrotxa
Conscients de la importància que tenen les campanes
com a element patrimonial dels pobles, s’ha volgut collaborar en la difusió d’aquest patrimoni cultural mitjançant el compromís d’adquirir llibres Campanars i campanes de la Garrotxa de Xavier Pallàs per un import de
500 euros.

Fons del Pacte per a la violència de gènere
Aquest Ajuntament ha rebut
una transferència de l’Estat per
l’import de 765,14 euros en
compliment del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere
per destinar-los a aquesta finalitat.
Vist l’oferiment fet pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
per organitzar tallers de prevenció de la violència de
gènere i reforçar la informació i atenció de les dones
víctimes de la violència de gènere, aquest Ajuntament
n’ha fet l’encàrrec a través del Consell Comarcal de la
Garrotxa.

Contracte de Dinamització Juvenil
Des de la regidoria de les persones fa temps que es
plantejava la necessitat de donar continuïtat a les brigades d’estiu, perquè està demostrat que és un servei
que funciona i és positiu per als joves.
Es va pensar en oferir un servei de dinamització juvenil que continuï amb la tasca de cohesionar-los al llarg
de l’any, i que els engresqui a fer coses junts, tant per
ells com pel poble. I, a aquests efectes s’han contractat
a l’empresa Arriant Formació i Lleure, SLU perquè faci
aquest servei.
Es farà una prova durant uns mesos, i se’n valorarà la
funcionalitat. Aquest servei té un cost de 53,18 euros
per sessió de 2 hores.

Adhesió al conveni entre el Departament
de Justícia, la FMC i l’ACM per col·laborar
en programes d’àmbit de competències de
la Direcció General d’Execució penal a la
comunitat i de Justícia Juvenil
Aquest Ajuntament s’ha adherit al conveni de collaboració signat entre el Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació catalana de Municipis (ACM).
Amb aquesta adhesió l’Ajuntament facilitarà activitats
perquè persones interessades puguin complir l’execució de la mesura de la pena de treballs en benefici de
la comunitat.

Sabeu quants quilos de roba s’han
recollit per la l’Empresa d’Inserció
ADAD l’Encant SLU i la Cooperativa
Roba Amiga al municipi a l’any 2018?
1r trimestre:
2n trimestre:
3r trimestre:
4t trimestre:
TOTAL

170 kg
239 kg
248 kg
113 kg
------------770 kg
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La sala de lectura
Hora del conte
Amb motiu de la festa major la Marta Catalan ens va cantar
i recitar poemes per als petits. Va ser una sessió molt íntima
i dolça. La Ingrid “Korkekonta” ens
va explicar un conte molt conegut,
“Allà on viuen els monstres”, el 13
de febrer. El nostre cau es va omplir
ràpid, ens ho vam passar molt bé i va
ser gràcies també als seus petits ajudants! Per cert, aquest any ens vindrà
a explicar dos contes més...

Taller de postals
El 7 de desembre la Janina i la Cèlia van impartir aquest taller;
va ser molt bonic veure la mainada fent les postals amb o
sense l’ajuda dels adults.

La fireta de Nadal

Servei a domicili
El 21 de febrer, just abans del berenar al casal de la gent gran,
la Margriet va explicar en què consisteix aquest servei. Persones amb ganes de llegir llibres, revistes i/o mirar pel·lícules i
que ho tenen complicat per venir a la sala de lectura es poden
apuntar, dir el que els interessa i els ho farem arribar a casa.
Aquest servei és gratuït, és clar.

Novetats
Com l’any passat tenim un bon pressupost per comprar llibres infantils, juvenils i per a adults i també
DVD’s. Us convidem a venir a donar-hi un cop d’ull.
De revistes, com a novetats tenim Labores, Patchwork
a casa, Viure en família i El petit sàpiens.

10
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Des de fa quatre anys fem aquesta petita fira acollidora a la
plaça del poble. Últimament la fem coincidir amb la festa de
Sant Damas, i la vam fer el 7
de desembre.
Vam poder comptar amb
unes vint parades entre les
d’artesania i de coses de segona mà.
La gran novetat va ser en Sergi treballant com a netejador
de sabates!

Informació Municipal

ADF D’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol
L’ADF d’Argelaguer, Besalú i
Sant Ferriol un any més s’està
preparant per a la Campanya
forestal 2019, després de les
bones dades pel que fa a incendis forestals de la temporada 2018 gràcies sobretot a la pluviometria
que vam tenir; aquest any, segons les prediccions que s’estan fent, pot ser que les coses
no vagin tan bé i, per tant, ens hem de preparar. Tant nosaltres a nivell de prevenció i intervenció com la ciutadania quant a la prevenció
i a l’alerta. Davant de qualsevol indici de foc,
truqueu immediatament al 112.
Aquest any podem comptar de cara a la prevenció i extinció amb més material, i això és
gràcies a la vostra col·laboració a les quines
de les passades festes de Nadal. En nom de
tots els voluntaris, moltes gràcies.
Pel que fa a les activitats en què hem participat, una d’elles va ser la baixada de falles
que es va fer a Argelaguer, l’organització es
va reunir amb nosaltres per col·laborar amb
aquesta activitat, ja que un dels punts fonamentals és el foc i l’activitat transcorre enmig
del medi natural. El nostre treball va consistir
a fer una anàlisi de quins perills podria comportar l’activitat, com fer la prevenció i quin
pla d’actuació seguiríem en cas que es produís algun focus d’incendi. Un dels motius pels
quals es va fer amb pocs participants va ser
per veure com es desenvoluparia l’activitat i
amb quins recursos s’hauria de comptar amb
l’obertura de més participació. Es va comptar
amb 5 membres de l’agrupació i un vehicle
d’intervenció. L’activitat va transcórrer sense
incidents i es va poder fer una valoració de
quins són els punts crítics de l’activitat a causa de l’ús del foc. Agraïm la confiança que ha
dipositat l’organització envers nosaltres, i ja
treballem per a l’edició d’aquest any.

Aquest any, com ja és costum, també muntarem un dispositiu per la festa de Sant Joan.
Vetllarem perquè la foguera cremi sense incidències i amb un equip per cobrir les incidències que es puguin generar en una nit com
la revetlla.

La nostra ADF continua amb la protecció del
nostre medi natural i tenim dues línies obertes actualment.
Una d’elles és l’afectació del boix a la nostra zona degut a la (Cydalima perspectalis),
coneguda popularment com l’eruga de la
papallona del boix. L’afectació de les nostres
boixedes és molt alta i assistim a xerrades i
participem en projectes per mirar quina és la
millor manera de protegir les poques plantes
que encara resisteixen, també observem els
nostres boscos, ja que la desaparició de les
boixedes provocarà canvis de l’ecosistema
forestal tant a nivell de fauna, flora i fins amb
els incendis forestals ja que la gran acumulació de biomassa al sotabosc pot afavorir la
propagació de les flames.
L’altra és la vespa asiàtica; l’any passat es
va fer la primera prova i es va fer una bona
captura, 350 vespes
dins de zona urbana
amb la col·laboració
de veïns i 679 vespes
al trampeig que va fer l’ADF a fora del municipi, en total 1.029 exemplars de vespa asiàtica. El passat dia 5 d’abril a Argelaguer es
va dur a terme una xerrada organitzada pels
ajuntaments de la Vall del Llierca més l’Ajuntament de Castellfollit i l’ADF on el secretari
d’apicultors gironins el Sr. Carles López va fer
una bona explicació de la vespa asiàtica, la
seva propagació, els seus hàbits i com podem fer-hi front, també es va posar en comú
quina línia faríem servir per fer les captures
aquest any. Així doncs després d’aquestes
decisions nosaltres continuarem col·laborant
amb l’Ajuntament i també muntarem i farem
el seguiment de tot el trampeig de l’anella exterior d’Argelaguer. Farem recompte dels nius
nous i animem a tothom perquè ens informi
de nous nius o qualsevol altre indici relacionat amb la vespa
asiàtica. (Podeu
contactar amb
l’Ajuntament o al
contacte de l’Adf
que surt al final
de l’article).
Recordem que
des del dia 15 de
març fins al 15
d’octubre no es

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’OCUBRE
(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.

pot encendre foc en terreny forestal. Us deixem el calendari del Període de regulació del
foc a Catalunya.

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
Adf Argelaguer Besalú i Sant Ferriol
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Argelaguer en xifres
Reducció del consum elèctric des del 2012
Resultat de les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de
reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

Naixements

Defuncions
M.TERESA GUTIERREZ COLLADA 9-03-19
MERCÈ MASBERNAT PONT 2-02-19

12
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Blai Mascaró Vila

BLAI MASCARÓ VILA 25-01-2019
ONA JOSA RIBALTA 27-02-2019

Informació Municipal

Actes incívics a Argelaguer
Malauradament, aquests últims mesos
hem de tornar a parlar d’actes incívics
al nostre municipi; molts d’aquests actes
són responsabilitat d’alguns ciutadans
d’Argelaguer, però també som conscients
que en menor part alguns són conseqüència de persones de pobles veïns i visitants.
Per altra banda, volem fer èmfasis en la
bona conducta i civisme que tenen gran
part dels ciutadans del nostre municipi, i
per això us volem felicitar a la vegada que
us demanem que si us plau ens ajudeu a
denunciar totes aquelles accions que veiem que perjudiquen el nostre poble. Des
de l’Ajuntament estem preparant unes
ordenances que reforcin aquestes denúncies i ens permetin actuar sobre aquells
ciutadans que amb les seves accions no
ajuden al benestar de la nostra població.
Volem recordar que està prohibit aparcar
en tot el barri vell. Cal respectar aquesta
norma.
Aquestes son algunes de les accions que
hem detectat:
Zones de deixalles

–Abocament de deixalles a les zones de
recollida sense abocar-les al contenidor.
–Abocament de trastos i d’altres materi-

als qualsevol dia a les zones de recollida,
informem que aquests materials es recullen en dies selectius. Informeu-vos del
calendari al vostre ajuntament.
–Abocaments incontrolats de deixalles als marges dels camins i carreteres
del nostre municipi. Es una pena que es
llancin deixalles i objectes des dels vehicles o quan anem a peu o d’excursió.
Mostra d’aquests actes ha quedat palès
últimament amb la imatge de bosses de
deixalles penjades en forma de protesta a
la carretera de Tortellà que ha fet un voluntari que es dedica a netejar aquestes
zones. Recordeu que la deixalles que produïm quan estem fora de casa també les
hem de dipositar a les zones de recollida.
Gossos i gats

–Recordem als propietaris de gossos i
gats que aquests han de estar xipats ,
censats i registrats a l’Ajuntament.
–Actualment al nucli del poble hem comptat uns 76 gossos, i d’aquests només estan censats una mica menys de la meitat.
–Els gossos no poden anar lliures pel poble, han d’anar lligats. Últimament cada
setmana tenim trucades i problemes amb
gossos que volten sols pel poble causant
problemes a la zona de la colònia controlada de gats i, el més greu, ensurts
amb alguna persona a qui han abordat.
Aquests casos es denunciaran a mossos
d’esquadra i a la protectora d’animals per
tal d’identificar als amos i/o recollir als
animals no identificats.
–Tornem a recordar que els excrements
dels gossos els ha de recollir el seu propietari. Continuem veient zones brutes
al nostre poble per aquest fets i, el més
greu, la gent que treu els gossos a fer les
seves necessitats a la zona d’herba del
parc infantil i no els fa res que els nostres
infants juguin enmig dels excrements que

no ha recollit. Trobem que és una falta
molt greu a la convivència.
–Crits dels gossos.
–Quant al gats, recordem que no se’ls
pot alimentar a la via pública i que tothom s’ha de fer responsable dels gats que
decideix tenir a la seva zona privada. Un
consell que us donem és que quan doneu
menjar als vostres gats ho feu en llocs on
sols puguin menjar ells, ja que si deixeu el
menjar en jardins o terrasses allà també
s’hi alimenten la resta de gats del carrer.
Tornem a tenir zones incontrolades de
gats lliures al carrer, sobretot a la zona de
la carretera i al carrer Major, entre Vinyot
i les escoles.
Volem agrair als voluntaris de la colònia
controlada de gats de la zona de l’església la feina i constància que fan al dia a
dia i animem a les persones que vulguin
ajudar a crear colònies noves s’adrecin a
l’Ajuntament.
Descans dels veïns

Son forces les queixes que tenim quant al
respecte al descans dels veïns.
Algunes d’aquestes queixes venen de
crits a la via pública, a vegades a causa
de converses en veu alta en hores que
potser hauríem de controlar més el to de
veu i normalment en zones d’oci com són
els bars. Pensem que hi ha veïns/es que
treballen per torns o que simplement volen descansar i tots ens mereixem aquest
respecte.
Per finalitzar, parlarem que s’han detectat normalment coincidint amb caps de
setmana alguns cotxes corrent a gran
velocitat per la travessera de la carretera;
aquests actes comporten gran perill i ja
s’ha informat els mossos d’esquadra perquè prenguin les mesures oportunes.
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Consell del poble
Després del procés participatiu la plaça que vull, l’Ajuntament, junt amb un grup de ciutadans que ja havien participat
activament en el procés de la plaça, van co-elaborar un reglament per regular l’estructura autònoma en forma de Consell de poble que es pretenia crear.
Aquest reglament es va aprovar i està publicat com Annex II del Reglament de participació ciutadana que ja tenim.
Un cop aprovat el Reglament del consell de poble, es va procedir a convocar unes eleccions sense candidatura que es
van dur a terme el dia 8 de desembre.
Un cop consultats els més votats sobre la seva voluntat de formar part del Consell de Poble, el dia 18 de gener es va
constituir amb els següents membres:

ANDREU NEBOT
MARTA DORCA
ORIOL MASSANET
MIQUEL PALOL
ASSUMPCIÓ VINYOLES
ROSER FÀBREGA
GUILLEM BALLAZ
EULÀLIA MASSANA
ENRIC BADOSA
CARME YESTE

La Núria Roig forma part del Consell
com a regidora de participació ciutadana de l’ajuntament i en Joan Balateu assisteix a les reunions com a
Jutge de Pau.

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

Actualitat

A la darrera festa de la vellesa, celebrada el diumenge
dia 18 de novembre de 2018, vam gaudir de la companyia d’un mag que ens va fer riure, ens va il·lusionar,
però també sorprendre amb els seus trucs.
A més, es van celebrar dos aniversaris, en aquest
cas de dos homes que complien els noranta
anys. En Xicu d’Espuella i en Joan de Ca n’Illa.

Xicu d’Espuella

Núm. 43 · Abril de 2019 ·
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Festa de Sant Damas
La festa de Sant Damas 2018 serà molt recordada per
l’actuació de la companyia de teatre Improshow, que va
deixar una forta empremta a tots els assistents. Les dues
actrius, que van fer un gran exercici d’improvisació, es
van posar de seguida a tothom a la butxaca, i encara hi
ha algú que vigila en pronunciar bé el nom del poble... no
sigui cas que vagi a parar de pet al forat!
La votació del Consell de poble va ser també tot un esdeveniment molt esperat i que va anar molt bé. El recompte
final va ser tota una festa amb xocolatada i tot!
De les altres activitats, destaquem el concert del Guillem
Roma. Una sort gaudir al Casal, en petit format, d’aquest
músic que omple auditoris allà on va. Un concert del que
tothom va sortir amb un ampli somriure.

L’hora del conte, les patinadores d’Olot, el taller de postals, la fireta de Nadal, unes activitats que ja són un clàssic i que ens fan gaudir a petits i grans. Els argelaguencs
Samfaina de Colors van tornar a demostrar el seu bon fer
als escenaris amb Els cistells de la Caputxeta, i la cercavila i ball de la faràndula no va decebre a ningú. I l’audició
de sardanes va ser la cirereta del pastís en clau de cultura
popular.
Pels amants de la natura i el territori no va faltar la passejada Naturalista i la xerrada, enguany dedicada a la
vespa asiàtica.
Els argelaguencs som gent compromesa que no podem
ser aliens al que passa a la societat. No oblidem que es va
decidir no posar menjar als vermuts populars en solidaritat per la vaga de fam que en aquells moments estaven
realitzant alguns dels presos polítics.

Exhibició de patinatge a càrrec del Club Patinatge Olot

En el primer dia de festa, l’exhibició del Club Patinatge Olot,
ens va fer passar una tarda ben entretinguda.

Les figures, els passos, el vestuari i la música ens van fer
gaudir d’aquest excel·lent art del patinatge.

Consell de poble

El dissabte els argelaguencs i argelaguenques van anar a
votar el Consell de Poble; la participació va ser molt satisfactòria.
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A les 9 del vespre es va iniciar el recompte de votacions, les
10 persones amb més vots van ser les escollides per formar
el Consell de Poble.

Actualitat
Caminada popular naturalista
Durant la caminada popular naturalista per la riba del Fluvià, des del passadís de ca l’Hornós fins a la resclosa, es va poder
observar la fauna i la flora de l’indret.

Concert de Guillem Roma
En Guillem Roma amb la frescor que desprèn la seva música, va fer un concert la nit del dissabte que ens va impactar a tots.

Audició de sardanes

Teatre Improshow.cat

A l’audició de sardanes de diumenge al migdia, amb la Co- Per tancar la festa funció de teatre a càrrec de la compabla Vila de la Jonquera, els balladors van gaudir de la dansa nyia Planeta Impro, en la qual els assistents van aportar sugi d’un temps ben assolellat.
geriments per anar teixint l’obra al costat dels actors. Els
espectadors ens vam trobar submergits en una risoteràpia
relaxant.
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Activitats de Nadal
Pastorets
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Actualitat
Reis
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L’Home-escorça i les falles
El passat 22 de desembre de 2018 a Argelaguer va néixer (o potser renéixer?)
una festa que ha vingut per a quedar-se: L’Home-escorça i les falles.
Les Falles
Les falles són una tradició ancestral que han perviscut
a les vall de Boí, d’Àneu i a les poblacions de Bagà i de
Sant Julià de Cerdanyola. Aquesta tradició pirinenca es
va declarar Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la
Unesco l’any 2016. La podem trobar amb variants a diferents llocs dels Països Catalans i fins i tot en algun poble
del Pirineu occità i aragonès.
La tradició consisteix a pujar en un cim proper o punt
elevat visible des del municipi el dia del solstici d’estiu
o d’hivern i encendre una foguera anomenada “haro” o
“faro”. Cada fallaire encén una torxa utilitzant el foc de
la foguera i la baixa encesa fins al poble.
A Argelaguer, no es recorden falles, però sí que s’anava a
rebre els reis amb torxes que guarden una certa similitud
amb les falles berguedanes.

L’Home d’escorça
Segons l’escrit de la Susanna Esquerdo i Todó en el llibre
1001 curiositats de la mitologia catalana, antigament
a la Garrotxa sortia un personatge pels volts de Nadal.
Sembla ser una reminiscència d’una deïtat boscana invocada per tal de mantenir la natura viva durant l’hivern.
El personatge en qüestió es vestia amb una pell d’os.
Aquest personatge rebia diferents noms. A l’hora de recuperar aquesta tradició vam optar pel d’Home-escorça.

L’home-escorça i les falles d’Argelaguer
A Argelaguer un grup de gent va proposar recuperar
aquestes tradicions i va posar fil a l’agulla per tirar endavant aquesta proposta de cultura popular ajuntant les
falles pirinenques amb la figura garrotxina de l’Home
d’escorça.
En aquesta primera ocasió, es va decidir fer només una
prova que es va organitzar pel boca-orella. Va haver-hi 12
falles que van sortir del Guilar i van baixar fins al poble,
on es van ajuntar amb l’Home-Escorça i van fer un petit
seguici. En total hi va haver un grup d’una quarantena
de persones, entre fallaires, ADF i acompanyants que van
participar de la prova.
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No va ser senzill fabricar el material necessari. Calia fer el
vestit de l’Home-escorça i fabricar les falles.
Per l’Home-escorça van caldre moltes hores i treballs per
a cosir la pell i anar donant forma al personatge. L’homeescorça ha reviscut gràcies a la dedicació de la Fina Teixidor i d’en Guillem Ballaz, que van cosir les pells. També cal agrair la col·laboració de la Montse Mallol fent la
màscara vegetal. En Josep i la Lut pel seu consell i per
haver facilitat el material. En Josep Dorca, que va aportar
les banyes de cabirol. A la Marta Rius i al Ramon Rius per
inventar el sistema per subjectar les banyes, que no va
ser fàcil. També cal donar les gràcies a l’associació de geganters, que ha adobat la llavor per tal que la idea inicial
pogués créixer i convertir-se en una realitat.
Pel que fa a les falles, es van fer a l’estil de les valls
d’Àneu. Cal agrair a la gent del Mas Espuella que cedís
la fusta. A l’Oriol Mascaró la feina de tallar l’arbre, que
ja era mort, però que calia tallar i estellar. A la Gemma
Vila, que va baixar la llenya fins a l’era amb en Blai dins
la panxa.
Les falles es van fer uns dies abans gràcies a l’Oriol Massanet, en Carles Batlle i en Guillem Ballaz. El mateix dia
22 es van acabar de fer algunes falles més i tothom hi va
col·laborar.
Les falles s’havien de baixar el dia del solstici d’hivern,
però com que el dia 21 hi havia pastorets, es va decidir
posposar les Falles i l’Home d’escorça fins al 22. Tothom
s’hi va abocar. En Xevi Quintana coordinant l’ADF i tot
l’equip treballant i a punt per intervenir en cas que hi
hagués qualsevol imprevist. L’Artur Ginesta amb la logística de graelles, fustes, martells i llenya per encendre la
foguera al Guilar. En Jim Ginesta amb el foc i tots els
participants amb les falles, la música i l’entusiasme per
tirar endavant aquest experiment.
També cal agrair a Shiddarta audiovisual, que va fer un
vídeo-resum. El podeu veure al youtube buscant “l’home
d’escorça”.
Vam sortir de l’era i vam pujar fins al Guilar. Allí vam fer
una mica de sopar mentre s’encenien les falles. Com que

Actualitat
a la tardor va ploure molt, van costar força d’encendre.
Força més tard del previst i després de les instruccions de
l’ADF vam baixar fins a l’era, on s’hi va afegir l’Homeescorça. Els fallaires vam acompanyar-lo mentre passava
per alguns carrers del poble. La festa va acabar altre cop
a l’era.

Com que la valoració general va ser molt positiva, s’ha
decidit tornar a repetir l’experiència durant el solstici
d’hivern del 2019.

L’Home-escorça i les falles d’Argelaguer 2019
Estan obertes a tothom que s’hi vulgui sumar sempre que sigui igual o major de 16 anys. Per qüestions
evidents de seguretat i logística la baixada de falles tindrà un aforament limitat a 50 persones.
Els menors de 16 anys també hi podran participar, però s’afegiran al darrer tram i sempre sota la supervisió dels seus tutors legals.
Qui vulgui participar ha de seguir els següents passos:
• INSCRIPCIÓ. Molt important. Cal enviar un correu a l’adreça FallairesArgelaguer@gmail.
com fent constar el vostre nom i cognoms i l’edat. Només podrà baixar falles qui s’hagi inscrit prèviament. Com que l’aforament és limitat, es tindrà en compte l’ordre d’inscripció; per tant, com més
aviat us inscriviu, millor.
• CONFIRMACIÓ. Al juny rebreu un correu confirmant que esteu inscrits o en cas que hi hagi
un excés d’aforament, comunicant-vos que esteu en llista d’espera.
• FER FALLES. El dia de la revetlla de Sant Joan, com cada any, es construirà la foguera de
la revetlla. Enguany però també s’aprofitarà l’avinentesa per a fer les falles. Rebreu un correu amb els
horaris i el material que cal portar. Un cop fetes les falles, cadascú la guardarà a casa seva deixant-la
assecar per tal que cremi bé.
• L’HOME-ESCORÇA I FALLES. El dia 21 de desembre a les 18:30 h els fallaires inscrits quedaran a l’era amb la falla. Allí es donaran instruccions. A les 21 h es baixaran les Falles enceses. Un cop
arribats al poble, sortirà l’Home-Escorça, que passarà per alguns carrers. L’acompanyarem en silenci
seguint-lo solemnement fins a tornar a l’era.
Fallaires d’Argelaguer
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Quines
Enguany, s’han tornat a celebrar les Quines al pavelló d’Argelaguer. Aquest any s’han celebrat el 26 de desembre de
2018 i l’1 de gener de 2019, essent la seva organització a
càrrec de dues associacions del poble, l’AMPA de l’escola
Montpalau i l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal).
És una activitat nadalenca que se celebra des de fa anys i
té molt bona acollida tant per la gent del poble com de la
comarca ja que durant els dos dies el pavelló es va omplir,
i per això sol, ja és una alegria per a les associacions que
l’organitzem, ja que després de dies i dies de preparació
i nervis, la feina feta es veu compensada quan veus que

persones de tot arreu venen expressament per la Quina,
i, el més important, veure com marxen contents carregats
de premis i ens diuen que l’any que ve repetiran!
Es van repartir premis de tot tipus, des de lots de productes, electrodomèstics, material esportiu, llibres, dinars,
massatges, productes de proximitat del poble, obres d’artistes locals, viatges en globus, estades en spa… i també
es van fer quines especials pels més petits de la casa.
L’organització de la quina és una bona manera de collaborar en les activitats del poble i també serveix a les
associacions per poder portar a terme projectes que sense ella no es podrien dur a terme. Aquest any l’AMPA de
l’escola Montpalau podrà comprar material escolar que
els nens necessiten a l’escola i l’ADF material per prevenir i actuar en incendis forestals, eines manuals (Pulaskis,
pales, dipòsits extinció portàtils), emissores i Equips de
protecció individuals.
Des de les dues associacions us volem agrair la vostra assistència i col·laboració i continuarem treballant perquè
l’any vinent ens puguem tornar a trobar i gaudir d’unes
quines fantàstiques.
Moltes gràcies i esperem trobar-nos
l’any que ve!!!

Camp Madà, 9 - 17850 Besalú
Tel. 972 59 02 54 - Fax 972 59 02 90
info@jjuanola.com - www.jjuanola.com
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Festa de la dona
Anem sumant anys i, com és tradició des de fa 16 anys,
ens hem tornat a trobar. Aquest any el dinar va ser al Casal d’Argelaguer; ens ho van fer molt bé, i les dones van
estar molt contentes. Les dones de manualitats aquest any
van voler obsequiar-nos a totes amb una flor de color morat amb una frase molt reivindicativa per a totes nosaltres.
A més, vam tenir molts detalls que totes amb molta il·lusió

vam portar per fer el sorteig de cada any.
Vull donar-vos les gràcies a totes per no fallar en aquesta
trobada que fa que estiguem juntes una bona estona. Ens
veiem l’any que ve, que ja en seran 17!!!
Bona festa i salut!
Mary Carmona
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Exposicions Capella Santa Anna
Exposició “Quadres i reflexions” de Marga Ros
A la Capella Santa Anna d’Argelaguer el mes d’abril
La Marga Ros és una artista completament autodidacta;
va començar a pintar com diu ella mateixa “per casualitat”. Les seves primeres exposicions van ser totalment espontànies, era la seva manera d’expressar els sentiments,
dubtes estats d’ànim, desitjos...

Actualment el que inspira la seva obra és la voluntat
d’aprofundir en la sanació, fet que es va veure reflectit
en la seva exposició del setembre de 2018, dominada
pel verd, i en aquesta última, en la qual utilitza un color
que serveix per fer canvis en la percepció de la vida i de
la pròpia consciència.

L’obra i els missatges de la Marga busquen sempre l’interior, l’essència. De fet, l’obra potser és el resultat de la recerca de la seva pròpia sanació fent de la salut i la pau interior
la seva fita personal. Per estar sa i feliç considera la Marga
que cal fer aflorar totes les rèmores que tenim a l’interior,
que és com una habitació plena de trastos propis però
també dels avantpassats, que cal llençar per fer-hi espai.
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La Remei de Ca n’Illa i del Pont
Conversem en aquesta
ocasió amb una dona molt
coneguda i molt estimada,
la Remei Costa, a qui
tothom anomena «la Remei
del Pont» o «la Remei de
Ca n’Illa», que és el nom de
la casa on va viure abans
de traslladar-se al barri del
Pont d’Argelaguer.
La Remei Costa Quintana va néixer a Lliurella, a Begudà,
el 21 de desembre de 1933. Feia temps que la família del
seu pare, en Simón Costa Costa, la tenia llogada; de fet,
el seu pare ja hi vivia en casar-se amb la Paula Quintana
Marguí, “que abans s’havia estat cap a les Preses”,
recorda la Remei.
Filla única, quan tenia 6 anys van anar a viure a la casa
anomenada Ca n’Illa, de Sant Jaume de Llierca, que es
troba a la muntanya travessant el riu Fluvià, a mitja hora
del poble. La Remei ens explica que era una casa gran, en
la qual havia sentit a dir que hi havia hagut dos masovers.

La Remei va fer la primera
comunió a Sant Jaume

Travessaven el riu a tocar
Sant Jaume per Molivetra
per una passera, per sobre
les pedres o descalços;
aquest era “el camí més
ràpid si s’anava a peu”;
o bé creuaven amb l’euga
a sota Ca n’Illa, mateix,
“que era més a la vora”.
Però si el riu revenia, cosa
que abans feia sovint en
temps de pluges, es veien
confinats a casa sense
poder arribar al poble, o
bé havien de voltar cap
a Castellfollit fins a la
palanca del Corral, però a
prop de Ca n’Illa hi havia
un torrent que si també
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baixava ple no podien anar ni a Castellfollit i quedaven
totalment aïllats; la palanca, a més, sovint se l’emportava
l’aigua. Això sí, la casa estava situada més amunt del riu
i no perillava mai.
Quan era petita, al torrent, que sempre hi havia aigua, s’hi
banyaven a l’estiu, hi pescaven i amb galledes n’agafaven
l’aigua per a tots els usos de la casa. Tenien camps, terra
i bestiar, i la mare feia les feines de casa i tenia cura dels
porcs i de les gallines. La Remei va anar sempre a escola
a Sant Jaume; “tot ho he fet a Sant Jaume”, comenta.
Trigava mitja hora de casa a l’escola; “a l’hivern amb
molta fred perquè el camí era molt bac”, diu.
De jove, com era costum, la Remei havia après a cosir
en un cosidor a Sant Jaume, amb la Pilar Pujolar. Abans
es començava a anar a ballar als 15 o 16 anys, i anant
a ballar va conèixer el noi amb qui es casaria. Tenia 18
anys i era el mes d’agost a la festa major del Mallol,
on un germà del pare estava casat; el noi era en Joan
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es traslladà a Ca n’Illa, on un temps van viure l’avi, els
pares i els fills plegats. El primer fill, en Ramon, va néixer
el 1956; després, amb pocs anys de diferència, arribaren
en Raimundo (Mundo, li agradava fer-se dir, comenten) i
en Miquel.
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Vidal Masoliver, del Mallol. Al cap de dos anys es van
casar el 19 de maig de 1954 a Sant Jaume, i van fer el
viatge que s’acostumava a fer aleshores cap a Barcelona
i Montserrat. Les amigues de la Remei del Pont recorden
que el seu casament va ser molt comentat, perquè no van
fer com se solia fer de casar-se a primera hora i marxar
a fer el passeig amb la primera Teisa, sinó que es van
casar al migdia, fet que va propiciar que les nenes de
l’escola i la gent del poble els pogués veure. “Se’n va
parlar molt, del seu casament”, ens expliquen. I en Joan

Tant la Remei com en Joan van treballar uns vuit o nou
anys a la filatura Brutau. Després en Joan es va llogar fent
feines de pagès a Can Valent, i la Remei va anar a netejar
cases i després treballà un temps al Joan XXIII, on tenia
els fills, però va plegar per tenir cura de la seva mare, que
vivia amb ells i que morí el 1997.
Quan tenia 37 anys “van venir a aquesta casa del Pont”,
el 1970, que van arreglar i ja no se n’han mogut més.
Van continuar a prop del riu, però ara ja no l’haurien de
travessar. Va ser un descans, després d’haver estat tants
anys creuant el riu amb els fills perquè poguessin anar al
Centre d’Educació Especial Joan XXIII, a Olot, que atenen
alumnes amb discapacitat intel·lectual.
Recorda la Remei del barri del Pont que quan van arribar
hi havia un pou al final del carrer. I que ja aleshores, com
ara, al carrer principal del Pont, al final del qual hi ha la
seva casa i l’hort al costat, hi van trobar bons veïns i amics.
La Remei amb el seu pare i el seu fill gran a Ca n’Illa
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Amb l’àvia, davant de la casa del Pont l’agost de 1992

Ara ja fa molts anys que s’han jubilat; en Joan continua
treballant l’hort, i la reunió a la tarda amb les amigues
de la Remei (la Glòria i la Margarita) és un darrer
vestigi de la vitalitat del barri i de la bona sintonia entre
aquests veïns tan singulars; en Pere de Morató, a més,
els visita cada dia mentre fa la passejada. “Soms de
Sant Jaume i d’Argelaguer, ho fem tot a Sant Jaume i
soms d’Argelaguer”; així defineixen la particularitat de
viure en un barri d’Argelaguer a tocar de Sant Jaume.
Això sí, a l’hora de celebrar festes com la festa de la
gent gran tant s’apunten a la d’Argelaguer com a la de
Sant Jaume (que els dos ajuntaments ja miren que no
coincideixin).”Ho segueixen tot”; algun avantatge havien
de tenir... per molts anys en pugueu gaudir, de les festes
i de la tranquil·litat del barri del Pont, que només es veu
alterada per les bicicletes i gent que hi passa caminant, i
els gats i gossos que hi conviuen, també, amb harmonia.

Els tres fills de la Remei i en Joan. A la foto que són petits celebraven
la primera comunió d’en Ramon; en l’altra, els trobem ja grans al
Pont, davant de casa seva passejant el gos.

Ara és el moment que al Pont hi ha menys gent; els dos
nois, els seus fills, estan en una residència a Olot que
pertany a Joan XXIII des del 2004; en Mundo fa uns anys
que va morir. La Remei explica amb emoció que demà
visitarà en Ramon i en Miquel a la residència, i que hi va
sempre que pot. Encara tenen gallines i en Joan, que té
90 anys, fa la migdiada i cap a l’hort; i la Remei, malgrat
tot, somriu, i espera les seves amigues per fer-la petar
una estona i passar la tarda.
Dolors Olivé
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L’Alta Garrotxa, terra de frontera.

D’una banda a l’altra de la frontera
El passat 2 de febrer una caminada
per rememorar el 80è aniversari de la
retirada republicana a la Garrotxa a
finals de la Guerra Civil aplegà unes
200 persones que, emocionades en
molts casos, refeien el camí fet per
pares, avis i parents cap a la banda
francesa. La ruta es va fer des de
Sadernes, passant per Sant Aniol
d’Aguja, l’Hostal de la Muga fins a
arribar a Sant Llorenç de Cerdans,
que el 1939 havia viscut l’arribada
de 70.000 refugiats.

motos, tota mena d’eines per al
camp, bestiar...), o bé un contraban
per a la família que comprava
productes de primera necessitat per
a un ús particular.
A l’Alta Garrotxa i el Ripollès, els
duaners, carrabiners i després la
guàrdia civil vigilaven i penaven
aquesta activitat fora de la legalitat,
encara que en el cas dels carrabiners

permetien aquesta mena de
contraban de família tot vigilant
que la quantitat de menjar que duia
cada persona no fos excessiva. A un
costat i l’altre es podia recollir gènere
en determinades cases situades
estratègicament, i per evitar aquesta
vigilància, se sortia i es tornava
de fosc i s’evitaven els camins més
transitats.

De fet, aquest anar d’una banda a
l’altra de la frontera amb tota mena
de mercaderies ha estat una activitat
habitual en determinats moments de
la història, i no va ser una excepció
en els anys de penúria viscuts entre el
final de la Guerra Civil i la postguerra.
Eren els mateixos camins i rutes
freqüentats pels maquis i molta altra
gent que en temps de guerra marxà
i trigà molt a tornar o no tornà mai
més.
El contraban podia fer-se a un nivell
més professional (s’havien passat
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La Carmeta amb bicicleta al Molinot d’Argelaguer.
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La Carme i en Salvi, el 1943

Gent d’Argelaguer
En aquests anys de final de la guerra,
en una època que diuen que no hi
havia “ni diners ni menjar” anaven a
l’altra banda de la frontera a buscar
menjar la Carmeta i la Rosalia amb
altres persones d’Argelaguer i Tortellà;
tenien 20 i 16 anys, aproximadament.
També hi havia anat la Maria Serrat
Ribas, nascuda el 1920, i la Francisca
Masdeu, que va anar a veure el pare
a França. Compraven arròs, llegums
com ara cigrons, sucre, cafè, xocolata
o bé sabó per rentar. Carregaven fins
a 10 quilos dins una saca que duien
penjada a l’esquena. Hi anaven amb
gent gran; recorden que no podien
portar tabac, “de cap manera”,
però que hi havia persones que en
portaven, “en una coixinera entremig
de les cames lligada als muscles”. Hi
havia moltes colles, sovint de quatre
a sis persones, que seguien diverses
rutes; al capdavant, sempre algú que
coneixia bé el territori.
Els carrabiners feien guàrdia a les
cases anomenades “les Agulles” i
“el Prat”, i la Carmeta i la Rosalia
expliquen que esperaven no trobarlos, perquè els haurien “pres tot el
menjar”. Feien via cap a França un cop
a la setmana o cada quinze dies i tot
el menjar que portaven era per a casa.
Per fer el trajecte, set hores per anar
i set hores per tornar en un sol dia.

La Rosalia i la seva germana petita Anna,
davant Can Sala, de Tortellà

Fotografia que la Rosalia envià al seu xicot
Lluís el 1944

La Carme Cros Pineda va néixer el
1921; quan anava a França tenia
uns 20 anys; el destí normalment
era una casa que es deia “el Molí”,
més lluny i apartada que les altres.
Diu que mai no havia arribat a
portar 10 quilos, però que anava ben
carregada. Hi anava amb la mare,
que era de Lliurona, malgrat que
els recomanaven que d’una casa hi
anés una sola persona; ens explica
la Carme que recorda que una
vegada que ella estava amb la mare
se li va escapar dir-li mare davant
els carrabiners, que en veure-la tan

jove van riure li van dir que no es
preocupés, que de seguida es veia el
parentiu, perquè s’assemblava molt a
la seva mare.
El camí que seguia el grup de la
Carmeta passava per Can Bosc de
Lliurona. El seu pare, que anava fins
a territori francès per diferents llocs, a
més acompanyava gent per trobar-se
amb familiars; els portava fins a Can
Bosc i allà, en combinació amb els
francesos, els anaven a buscar i els
acompanyaven fins a França.

Avinguda Girona, 2 - 17800 Olot
Tel. 972 26 01 50 - Fax 972 26 98 99
www.bassolsenergia.com
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Recorda de la guerra la Carmeta que
tenia dos germans: el que era del
35 va ser en principi excedent, però
el del 36 hi va haver d’anar... “però
una nit els van agafar a tots dos i els
van destinar al castell de Figueres,
des d’on van ser traslladats a Jaén
i després el petit, en Peric, va haver
d’anar al foc de Madrid i el gran, en
Sidro, a Guadalajara, on passà molt
de temps a les oficines”... no els va
passar res, però va ser “una vida molt
trista”, diu la Carmeta. En Sidro, el
van anar a buscar a Girona amb carro,
i la família l’esperava a Besalú... Dos
anys es va passar fora. L’altre germà,
el van fer sergent i va fugir a França
per evitar la mort... “Quan va tornar
anava ple de polls, i la mare va fer
bullir en una perola tota la roba”.
La Rosalia Masó Coll va néixer el
1924; tenia uns 16 anys; explica que
la seva mare tenia un germà que
havia anat molt jove a França i s’hi
havia casat; “anàvem a França i ell
ens donava diners perquè poguéssim
comprar menjar. Anàvem a una casa
que es deia la Menera i una altra que
era la Palla, a prop de Sant Llorenç
de Cerdans”. Des de Tortellà la
Rosalia hi anava amb altres dones,
més dones que homes, estiu i hivern.
Recorda que una vegada van haver
de fer una volta molt grossa perquè
al Prat hi havia els carrabiners... “ja
érem més avall de mig camí, i vaig
arribar ben morta”, reconeix.
La ruta que seguien des de Tortellà
era cap a Sadernes, ca la Maria Bruta,
pont d’en Valentí i Canals amunt fins
a la casa anomenada “la Palla”; des
del pont d’en Valentí fins a la Palla
no trobaven cap casa. Una mica més
enllà hi havia “la Menera”, a prop de
Sant Llorenç de Cerdans.
De l’època de la guerra la Rosalia ens
explica que un germà seu va marxar
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cap a França, on es va quedar a
treballar amb els de la verema, però
quan va tornar va haver de fer el
servei militar; i que “un germà petit
de la mare, entre la guerra i el servei,
va estar sis anys fora...”.

després de fer una crida el seu oncle
el va anar a buscar al camp i l’acollí
a París, on es va estar un temps fins
a l’arribada dels alemanys, que tornà
al sud de França, on el tornaren a
confinar en un camp de concentració
a la platja del qual s’escapà i anà a
Serrallonga, a prop de Sant Llorenç.
Més tard vingué a Catalunya sovint,
però fou enterrat a Ribesaltes,
població propera a Perpinyà.
També ens expliquen aquestes dones
que havien anat a França a veremar
o a comprar: la Rosalia recorda que
dues vegades havia fet el camí a
peu fins a Sant Llorenç per anar a
comprar roba per fer-se un vestit.
Aquests anys també foren una època
d’intercanvis; la Carme recorda el dia
que van anar a Banyoles i van pagar
una persiana amb oli de Gircós.

La Francisqueta amb la seva mare Angeleta i
la seva germana petita, la Maria, cap a finals
de la Guerra Civil

Finalment, la Francisqueta Masdeu,
nascuda el 1932, ens aporta una
altra història; el pare de la Carmeta
l’acompanyà a França, quan tenia
9 o 10 anys, a veure el seu pare.
“Caminàvem de nit i molt amagats
de dia, perquè no ens veiés ningú;
vam trigar una nit i un dia a arribar, i
ens hi vam estar dos dies; no seguíem
camins i m’adormia pel camí”,
recorda. La seva germana Maria,
que tenia 2 anys, es quedà amb la
mare, l’Angeleta Portella Ferreny. El
seu pare, en Josep Masdeu Molà, no
va tornar a Catalunya; havia estat a
l’ajuntament del poble en temps de
la República i més tard carrabiner, i
quan va travessar la frontera primer
es va estar al camp d’Argelers i
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Acabada la guerra, amb el pas dels
anys, van anar arribant coses a poc
a poc i aquestes anades a una i
altra banda de la frontera també
van disminuir; el contraban per a la
família de què parlàvem ja no fou
tan necessari... això sí, la Rosalia,
la Carmeta i la majoria de dones de
poble com elles continuaren amunt
i avall a peu cap a les festes dels
voltants, cap a Besalú, Banyoles i
Olot... Fins que arribà la primera
bicicleta: per a la Carmeta quan tenia
15 anys, perquè havia començat a
treballar molt aviat, i per a la Rosalia
molt temps després, quan es casà i
començà a agafar la bicicleta de la
seva sogra.
Ara aquests mateixos camins
són igualment transitats, per
excursionistes matiners o bé per
familiars i amics d’aquells caminants,
als quals volen honorar i recordar tot
resseguint-ne les passes.
Dolors Olivé

Història

En Quim Cisteller a l’Hostal de la Muga
Aquesta és una altra història que apareix en el llibre,
que ha acabat de sortir a la llum, titulat Històries de
l’Alta Garrotxa de la col·lecció el Caliu de la Memòria
de l’editorial les Gavarres, dins el capítol dedicat al
contraban. En aquesta narració hi apareix un home
d’Argelaguer, en Joaquim Badosa, més conegut per en
Quim Cisteller. Enguany, en Quim, hauria fet 110 anys i
fa pocs anys que ens va deixar.
En Josep Pujol i Gratacós, més conegut per en Jep de la
Muga, era l’hostaler de l’hostal de la Muga de Bassegoda,
a tocar la recòndita frontera. Nascut el 1879. En Jep
s’havia casat amb la Maria Pastoret i va tenir tres filles,
l’Enrica, la Maria i la Magdalena. A l’hostal de frontera
era idoni per fer contraban, introduïa licors cap a França
i entrava una mica de tot cap aquí. Una mica el que el
mercat demanava. A l’hostal sempre hi tenia gent, molts
francesos assedegats, traginers, carboners, guàrdies
civils, pastors i mercaders i pagesos del rodal. Va estar un
temps que també hi anaven els treballadors de la llarga
carretera que es feia des de Bassegoda a Ribelles. La
carretera d’en Córdoba. Entre l’hostal i el contraban feia
molt calaix. Un any, el 1944 el van enxampar realitzant
contraban. Un seu gendre va anar a la presó un temps.
En Jep va pagar una forta sanció i el van expulsar dos
anys de la zona fronterera. Durant aquest temps va anar
a viure a la rectoria de Sant Aniol d’Aguja.
En Jep baixava cada diumenge, amb el matxo a proveir, al
mercat de Tortellà. Passava per la Comella, les Canals, el
camí de Sant Aniol d’Aguja, Sadernes i el pont de Llierca.
Sortia de la Muga, a les quatre de la matinada. Sempre
portava amagat en el bast un sacotell ple de monedes,
que recollia a base de vendre beguda i que bescanviava
a Tortellà. Comprava oli, sucre, sal, planter i llaunes de
conserva i roba. Els licors i el vi ja els hi pujaven traginers
professionals. A vegades l’acompanyava una filla seva, la
Maria. Existeix una fotografia, feta per un excursionista
de Banyoles, que els immortalitza quan tornen carregats
del mercat, de pujada, pel camí de Sant Aniol.
En Jep era un home sec i arrupit i amb el pas dels anys
encara s’anava corbant més. Un diumenge que va baixar a
mercat a Tortellà, també va voler anar a missa de migdia.
Aquell dia no estava pas fi del tot. Es trobava malament.

Potser per això va voler anar a missa. Quan era al mig de
la plaça va caure com una fulla. Va caure desmaiat. El van
portar a Can Saluda, que era la botiga on proveïa i van
avisar al metge. El doctor va trobar de seguida la causa.
La seva neteja corporal era força magre. Li va trobar una
llagasta enganxada a l’aixella i ho tenia tot infectat. Li
va treure i el va curar. Va haver de fer un dia de repòs
a can Saluda. En el camí de tornada a la Muga, l’havia
d’acompanyar el cisteller d’Argelaguer, en Quim Badosa.
Tenien emparaulat que el cisteller pujaria amb ell, ja que
no en sabia el camí, i s’estaria una setmana a l’hostal
per a reparar els coves, cistells, cabassos i per a bastir
garrafes. Els vims ja eren allà dalt, de vimeteres de la vora
del riu de la Muga. El cisteller cobrava el mateix jornal
que un treballador de bosc, vint pessetes per dia i la vida.
En Jep va morir d’un atac de cor, el març de 1958. Un mes
abans va haver-hi la sonada esllavissada de les Canals,
que va impedir per sempre més el pas dels animals de
bast i va obligar als de la Muga a fer una gran volta per
arribar a Tortellà. Tocava ser enterrat al cementiri de Sant
Aniol d’Aguja, del terme d’Oix, ja que era de la mateixa
parròquia, tot i ser en un altre terme municipal. Un francès
va baixar al Molí de Sant Aniol a avisar de la mort d’en
Jep. Calia preparar el clot. En Miquel Oliva del Molí i el
seu cunyat de Can Barrufa van anar a fer el forat. Només
trobaven que pedra i més pedra tosca i molt d’ossos. Van
trobar un tros de calavera i se la van mirar. Per l’ermita
hi havia un excursionista especial, el metge i arqueòleg,

En Quim fent cistells a l’entrada de casa seva al carrer major.
Anys 1990
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Història
Alguns dels portadors francesos després de la missa van
anar al Molí de Sant Aniol, que també feia d’hostal. I a
la salut del pobre traspassat, anaven entomant copes
d’anís. Pel seu record. Salut. Per la seva memòria. Salut.
Per grans moments passats al seu hostal. Salut. Pel bon
vi que servia. Salut. Perquè no els va fer suar en el camí
de les Canals. Salut. Per uns temps que no tornaran.
Sssaaluut. Van tenir seriosos problemes per tornar per
enfilar el camí de les Canals i arribar a llurs cases.

Josep Maria Corominas de Banyoles. Un arqueòleg que va
treballar molt en les excavacions de les coves de Serinyà i
el parc actual porta el seu nom. En veure la calavera, la va
observar i estudiar i va determinar que era d’una dona. Al
final en Miquel i el cunyat van trobar un tros terrer i van
fer l’allargassat clot. I tot seguit van pujar Canals amunt
per anar a ajudar a rellevar els homes que baixaven el
fèretre. El pobre Jep, el van posar dins una caixa que li
anava molt grossa, ell que era tan esquifit. El portaven
per rellevar mitja dotzena de francesos. A les baixades
grosses de les Canals, el cos es movia i li cridaven “Jep
no et moguis”, “Jep estigues quiet”.
Va pujar a Sant Aniol d’Aguja el mossèn de Montagut,
Mn. Josep Gelpí. La missa amb la capella força plena.

En Jep de la Muga va tenir el trist honor de ser l’última
persona enterrada al cementiri de Sant Aniol d’Aguja i
soterrada a terra com als vells temps. Es deia “Pobre Jep
tants calés que tenia i l’han enterrat com un gos”.

L’hostal de la Muga els anys cinquanta.

En Quim també havia explicat que en pujar junts amb en Jep de la Muga, cap a l’amagat Hostal de la Muga, a
la frontera, quan eren a dalt el sinuós i estratègic camí de les Canals va caure una bona tempesta de primavera.
Van quedar ben molls i es van haver de refugiar en una balma d’abans de la Font del Sant. Que el camí, en algun
escaler o pas dificultós hi havia barres d’alzina per poder passar amb més seguretat. Un cop passat el temporal van
continuar el camí i van fer el cafè a la casa de pagès de la Comella.
En arribar a l’Hostal de la Muga, en Quim s’havia avançat d’en Jep, que anava amb el matxo ben carregat i en arribar a la casa va entrar a la cuina, mal girbat i ben moll i es va trobar una noia mig espantada, que li va preguntar
Qui sou vos? Soc el Cisteller d’Argelaguer. Ah! Bé Passeu, passeu! què voleu beure?
A l’Hostal el vell Jep hi vivia amb dues filles. Una estava casada amb un gavatx, com deia en Quim. Va estar-hi tota
una setmana reparant coves, cistells o refent cadires de balca i cada dia era ple de francesos que anaven a comprar
vi i licors.
En Quim, allà dalt, es va recordar que de petit ja hi havia estat. Va ser un any que amb el seu pare van anar a veremes per la plana de Perpinyà i de tornada van agafar el tren de Ceret i després el carrilet que els va portar fins a
Sant Llorenç de Cerdans. De la vila de Sant Llorenç a peu cap a l’Hostal de la Muga, les Canals, Sant Aniol d’Aguja,
Sadernes, Tortellà i a Argelaguer. En Quimet tenia 9 anys. Era el 1919. Només fa un segle.
Josep Vilar
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Escola

L’Escola abans i ara
De generació en generació
Els/les alumnes de Cicle Superior han entrevistat a tres
famílies del poble: família Balateu, família Oliveras i família Dorca.

mes). Si no anaven a missa, no podien anar al cinema (El
Casal). Cantaven cançons en llatí, les del mes de maig,
mes de Maria, “Cara al Sol”...

En saber que era ja la quarta generació correlativa que
passava per l’escola, vam decidir que per grups faríem
un treball de recerca a partir de qüestionar-nos l’escola
d’ara i la d’abans, els canvis i transformacions soferts, les
semblances i/o diferències entre generacions, les vivències personals, les anècdotes viscudes, els records de la
memòria explicats en primera persona.

Feien servir pupitres i llibres enciclopèdics. Com a material
escolar, utilitzaven llapis, regles, colors de fusta, bolígrafs,
alguna ploma i tinter,... Les assignatures que feien eren:
Matemàtiques, Geometria, Física, Geografia, Ciències,
Llengües (Castellà i Francès), Religió, Cal·ligrafia, Manualitats, sense oblidar que les nenes també feien labors.
Posaven força deures. Utilitzaven una pissarra de guix.
Portaven bates, de ratlles blanques i blaves els nens i de
quadres blancs i blaus les nenes. Anaven a l’escola a peu
o en bicicleta. Entraven a les nou, feien mitja hora de pati
i a les dotze anaven a dinar a casa; a la tarda hi anaven
de tres a cinc o sis (alguna generació feia conferències),
de dilluns a dissabte al matí. Al pati hi havia un pou. Els
agradava molt jugar a futbol, “arrencar cebes”, “Sants”
(cromos), “Cavall fort”,...

El viatge generacional va ser del tot interessant, profitós
i enriquidor.
Ens expliquen com tres períodes diferenciats: l’època de
la República, l’època franquista i l’època actual. La més
diferent va ser l’època franquista.
L’Escola Montpalau va canviar de nom a l’època franquista i va passar a anomenar-se: “Escuela Nacional de
Argelaguer”.
L’edifici era més petit. No hi havia el passadís actual i
l’escola estava dividida per sexes; una classe per a nens i
una per a nenes; amb patis i portes d’entrada i sortida independents. A l’època dels besavis hi havia pocs alumnes
perquè abans les criatures anaven a treballar molt joves.
Es feia l’ensenyament en català.
A l’època del franquisme tot va canviar. L’ensenyament
era en castellà. Feien “la Formación del Espíritu Nacional”, anaven a missa (sobretot el primer divendres de

Les classes s’escalfaven amb una llar de foc. També van
tenir una estufa de llenya. Els alumnes més grans eren els
encarregats d’encendre el foc. A vegades com a càstig
havien de portar llenya. Altres càstigs que recorden sense
gaire entusiasme eren: escriure “veces”, el més habitual
era “No hablaré en clase”; també els picaven les puntes
dels dits amb un regle o havien d’aguantar llibres amb els
braços estirats i de genolls a la pissarra. Sovint rebien cleques i plantofades. Alguna vegada els havien tancat on
es guardava la llenya (en deien el “quarto” de les rates).

Família Oliveras
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fotos,... una vivència al passat plena de tendresa i un
reviure la màgia dels records.

Els càstigs eren habituals i es consideraven
normals. A vegades
quan arribaven a casa,
els tornaven a castigar.
Eren molt estrictes i
durs.

Moltes gràcies família Balateu, família Oliveras i família
Dorca per l’atenció i dedicació rebuda.

Normalment hi havia
un mestre pels nens i
una mestra per les nenes. El mestre, la mestra
i el capellà formaven Josep Dorca
part de les autoritats
del poble. No hi havia
especialistes com ara. Tampoc feien simulacres d’emergència.

Les parets de l’escola guarden i guardaran moltes vivències i anècdotes d’una etapa única i molt especial: la infantesa. Etapa on es posen i posaran les bases del futur
de cadascú. Els primers anys de l’existència són cabdals
per posar aquests fonaments que necessitem per a formar-nos com a persones íntegres. Cada etapa és fonamental i cadascuna anirà teixint i modelant la formació i
la personalitat de cada persona.

Feien sortides per l’entorn, al Guilar, a Santa Magdalena, celebraven el dijous Llarder, visitaven esglésies,... els
agradava molt jugar al carrer, fer excursions, anar en bicicleta, anar al riu,...
Començaven als quatre anys i feien fins a vuitè de Primària. Actualment marxen de l’escola dos anys més joves.
Una escola molt diferent a l’actual. Ara, dins l’alumnat,
hi ha barreja de sexes, hi ha mestres especialistes, es
disposa de tecnologia (internet, ordinadors,...), s’estudia
anglès, hi ha més serveis (menjador escolar, aula d’acollida,...), fan activitats extraescolars,...
Ha estat un recorregut per la memòria ple d’emocions,
imatges d’infantesa, recerca d’experiències, trobada de

Família Balateu

Alumnes de Cicle Superior
Abril 2019

Canvis en la configuració de la ZER
A partir del curs 2019-2020 l’escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca deixarà de formar part de la ZER El Llierca i, per
tant, aquesta estarà composada per les escoles Mont Cós de Montagut i Oix, Joan Roura i Parella de Tortellà i Montpalau d’Argelaguer.
La proposta ha sorgit de l’escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca i la principal raó ha estat l’augment de la complexitat en l’organització i la gestió de la ZER i de cada centre com a conseqüència de l’augment del nombre d’alumnes en els darrers anys. La quantitat
total d’alumnes i de grups és el doble del que recomana el Departament d’Educació (actualment tenim 21 aules i el número aconsellat
és de 8 a 12, segons l’article 9 de l’ordre 12 de març de 1997).
Amb aquesta modificació s’aconseguirà que totes les escoles tinguin una dotació de recursos docents més alta.
Els consells escolars van prendre aquest acord prèviament a un calendari de reunions i actuacions destinades a assolir un consens.
Aquesta proposta aprovada manté la voluntat de mantenir activitats conjuntes dels alumnes dels municipis de la Vall del Llierca i millorar
la qualitat educativa dels quatre centres per l’increment dels recursos educatius i la disminució de la complexitat que comportarà.
Després de tota aquesta trajectòria de treball en comú, s’inicia una nova etapa, per la qual desitgem molta sort a tots.
Escola Montpalau
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Activitats de l’AMPA
L’octubre passat, el primer acte que va organitzar l’AMPA va
ser la castanyada a l’era de l’església. Es va fer un taller amb
pinyes per als més petits mentre es torraven les castanyes
(moltes gràcies als castanyers!!! Sense ells hagués estat
missió impossible!) i tot seguit es va fer un berenar-sopar
popular de pa amb tomàquet i cansalada. Volem donar les
gràcies als pares i avis que ho van fer possible per ajudar-nos
i a la gent del poble que hi va participar!
L’any passat, per poder renovar part del pati de l’escola,
l’AMPA es va engrescar a organitzar la Quina d’Argelaguer.
Com que vam estar tan contents dels resultats obtinguts,
aquest any la vam tornar a organitzar però no ho vam fer
sols, sinó conjuntament amb l’associació ADF d’Argelaguer,
Besalú i Sant Ferriol. El pavelló es va omplir de gent, tant
del poble com de la comarca i fins i tot d’algun foraster de
lluny. Gràcies a la quina, durant aquest any es podrà comprar material escolar que feia falta a l’escola. Des d’aquí
volem donar les gràcies a tothom que va venir per posar-hi
el seu granet de sorra!
I el febrer arriba carnaval, organitzat conjuntament amb el
Grup de Joves d’Argelaguer, primer amb una rua pels carrers
del poble amenitzat per músics que ens van fer entrar en
calor i ens van acompanyar fins a la plaça de la Generalitat,
on es va celebrar el concurs de disfresses, el taller de dansa
africana, maquillatge amb pigments naturals, la crema del
rei carnestoltes i una xocolatada popular.
Des de l’AMPA us desitgem molt bona festa major!!!
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Consell de Poble

Principis del consell de poble
Què cal tenir en compte per fer
una feina de qualitat?

Principis del consell de poble
• OBERTURA I POSITIVISME
No es prejutgi. Cal estar oberta i positiva

Il·lusió

• PACIÈNCIA
Que tinguin paciència, tot és molt nou

Empatia

• CORATGE I EMPATIA
Coratge, agafar diverses posicions i opinions del poble

Empatia

• RESPECTE I ESCOLTA
Respectar i entendre les opinions de totes i tots
• LLIURE EXPRESSIÓ
Dir el que pensem i no callar-nos
• CONVIVÈNCIA
Conviure

Paciència
Ganes de f er- ho b é
L egalitat

El Consell de Poble informa
El Consell de Poble ja s’ha constituït, les informacions que tenim de moment per a
vosaltres són:
1. Hem habilitat una bústia per recollir tots els vostres suggeriments, consultes,
propostes i contrapropostes. La bústia es troba al Casal d’Argelaguer.
2. El procés de la plaça que vull segueix el seu ritme i no tindrem més
informació fins a la tardor.
3. S’ha fet una entrevista al programa La Finestra d’Olot Televisió del dia 18
d’abril de 2019, com a primer consell de poble de la Garrotxa.

Estem a la vostra disposició i us convidem a fer arribar les vostres idees, inquietuds, etc.

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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Caçadors d’Argelaguer
Des de la Societat de caçadors d’Argelaguer volem fer un reconeixement
a tots aquells caçadors que l’any
1974 van crear dins d’aquesta societat la colla del senglar. Alguns d’ells
van ser en Francesc Vila Balateu, en
Pere de Ca n’Oliveres, en Jordi Fàbrega, en Ciset Roca (conegut com en
Ciset de la Cabanya), en Joaquim Vilanova (Quim d’Espuella), en Miquel
Vilanova i el seu pare (el Xic), l’Eudald Abulí, en Francesc Abulí, l’Aleix
Abulí i els més joves, en Joaquim
Mas, en Josep Dorca. Al cap d’uns
anys s’hi van afegir veïns del mateix
poble, amics de la colla de Marçà i
de la colla de Vilert. Gràcies a la companyonia i al fet de
compartir una mateixa afició la colla es va anar fent gran i,
per tant, més efectiva.
Han passat uns quants anys des de la seva fundació i, malauradament, molts companys que van participar en la seva
creació ja no estan amb nosaltres. La colla del senglar s’ha
anat mantenint tot i que en els darrers anys ha sofert una
davallada important de socis i per això quan es vol fer una
cacera una mica gran s’ha de recórrer a la companyonia i
amistat entre colles veïnes.
En l’actualitat la fauna ha fet un canvi molt important. Anys
enrere els nostres camps i boscos estaven plens de conills i
perdius i el senglar era una espècie escassa. En l’actualitat
els papers s’han invertit, els conills afectats per malalties
han passat a ser una espècie testimonial. El mateix ha pas-

sat amb les perdius, que, tot i que
cada any se n’alliberen parelles per
repoblar-les, l’eficàcia és mínima. En
canvi el nombre de porcs senglars
han augmentat en escreix (el Departament d’Agricultura de la Generalitat fixen la densitat de senglars
entre 17 i 25 animals per km2).
Des de fa una colla d’anys i per tal
de poder combatre aquest augment
de bestiar, el període de cacera s’ha
allargat i ha passat dels tres mesos
en el seu inici a poder caçar durant
uns set mesos. Aquest any des del
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya s’està animant a les colles senglaneres a què continuïn caçant un mes més per reduir aquest
excés de senglars.
Però aquesta associació, com qualsevol altra associació, per
tal que funcioni ha de potenciar la relació entre els seus
socis, ja sigui amb les assemblees generals on tothom hi pot
aportar les seves opinions i suggeriments o en trobades de
caire festiu i també amb algun dinar familiar.
La caça no és només el fet d’anar a caçar. Primer hi ha tota
la preparació de la batuda, que es fa uns dies abans, tot
seguit la cacera en si i, per acabar, el després de la cacera,
on es comenta com ha anat la jornada. Un cop acabada la
temporada de caça comença una altra activitat que acostuma a durar un parell de mesos i que no descuidem mai, és
la neteja i conservació dels camins i carreteres perquè no
es perdin.

Cacera conjunta amb caçadors de Tortellà, Montagut, Begudà i Argelaguer
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Poligaris

Poligaris: un nou any
Setena edició aquest any de l’Indoor 3D “la Vall del Llierca”. Un torneig de tir amb arc que realitzat en el Pavelló
ens permet fer-lo tant si fa fred com si plou. Gràcies a
l’ambientació, que sigui temàtic i a la bona organització,
cada any augmentem el nombre d’arquers. Aquest cop
han sigut 56 arquers el dissabte (la màxima capacitat) i
50 el diumenge al matí, xifres que ens han portat a assolir un nou rècord de participació. Aquest any el tema de
la decoració eren les pel·lícules de Jumanji.
Hem tingut arquers de prestigi consolidat com en David
Garcia, subcampió del món, campió d’Espanya i de Catalunya en diverses ocasions. I molts arquers que s’estrenaven en el món de la competició, funció també molt important d’aquestes competicions Open. També important
l’èxit esportiu de tres socis del club que en la modalitat
“d’arc històric”, la més purista i difícil, van copar les tres
posicions del podi.

El passat mes de març, un soci va proposar fer una tirada
de Carnestoltes, idea que ràpidament va quallar en tots
els socis. Vam posar fil a l’agulla i va sortir una tirada de
mitja tarda al pavelló, amb un sopar que no lligués a cap
soci. Premis als millors arquers i, evidentment, premis a
les millors disfresses.
També estem recuperant, en les instal·lacions a la Pedrera
Vella de Tortellà, el recorregut 3D, això ens permetrà tornar a organitzar competicions d’aquesta modalitat molt
properament.

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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Violinada
La Violinada ha arribat a la dotzena edició. Aquest febrer
del 2019 hem compartit espais i moments amb persones
conegudes i amb noves coneixences.
Com cada any hem fet viure el violí tradicional català als carrers i espais públics en un ambient festiu i proper. Enguany,
excepcionalment hem convidat dues cultures; dos països on
la música tradicional és preponderant i respectada, i que
sempre hem estimat i sentit propers: Galícia i Irlanda.
Hem gaudit de valent amb la gran Begoña Riobó, la violinista amb més projecció al panorama gallec actual., que
ha viatjat des de Vigo expressament per compartir la seva
experiència, energia i simpatia amb nosaltres.
També hem conegut la jove violinista irlandesa Niamh que
fent ruta entre Lisboa i Turquia ha fet parada al nostre poble
per participar en trio amb l’Antonella amb el cajon i l’Alba
amb el diatònic.
Simone Lambregts, Anaís Falcó i Francesc Tomàs “Panxito”
hem estat les dinamitzadores voluntàries dels tallers de violí
català, i alhora organitzadores.
Les violinaires convidades, i totes les assistentes a l’esdeveniment restem profundament agraïdes a les veïnes acollidores, a tota la població i a l’Ajuntament pel caliu tant
gran que any rere any doneu a la violinada i a tots els actes
com els diversos tallers, balls, concerts, vetllades, àpats, cercaviles, vermut... Hem gaudit amb el taller de cançons amb
Christian Simelio, i amb les propostes dels mestres de dansa
Ramon Cardona “Mon”, Joan Naspleda i Joan Codina i Vila,
i també Celi Graells i Betlem Burcet de l’Escola de dansa
irlandesa Mediterrània. Els grups Niu i Corrandes són Corrandes han completat el cartell d’enguany.
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Geganters

Algunes cosetes
sobre els Geganters d’Argelaguer
Aquest any ens agafa la data límit per entregar l’article amb
els deures sense fer i, tot i que la literatura no és la meva
passió, em proposo escriure-us un article que sigui del vostre interès. O almenys entretingut. Perquè, si més no des de
fa uns anys, teníem poques novetats a explicar... o no tan
poques? La Festa dels Burrets fa un parell d’anys va ser una
diada molt maca, la recuperació del ball dels Capgrossos...
Be, reprenc el fil... L’associació pateix una crisi d’implicació
que ja fa anys que dura i la Comissió Gestora (actualment
Àngels Massana, Kerstin Orth, Eli Robles i Gemma Vila) mantenim l’activitat de l’associació perquè som romàntiques de
mena i ens estimem molt la Festa Major d’Argelaguer. Darrerament, però, veiem petits canvis i sentim que els temps
més difícils de la Colla Gegantera ja van quedant enrere...
Per aquells que vau ser a la cercavila de Sant Damas 2018,
vau poder presenciar dos fets que són destacables. D’una
banda, vau veure els burrets ballant un «solo» a la Plaça
Sant Damas, i per altre vam tenir la sorpresa de veure reaparèixer l’Argeriçó, que feia molts anys que no sortia! A més
de sortir, va haver de fer una actuació improvisada davant
de l’església de Santa Anna, ja que tot el públic l’aclamava
efusivament... Qui ha fet ressuscitar l’Argeriçó?... Bé, no us
diré res, no vull avançar-me als esdeveniments, tot s’anirà
sabent al seu temps, però sí que us puc dir que hi ha sorpreses per venir!

A més de tot això, la comissió va decidir impulsar una arrossada de germanor, amb la idea de fer colla, de reunir-nos
un cop l’any i d’obrir la cita a tothom que en tingui ganes.
Aquest any vam encarregar l’arròs als Arrossaires d’Argelaguer, que són èxit assegurat i que, a més a més, sempre
estan a punt per col·laborar amb els Geganters i amb el
poble. Des d’aquí moltes gràcies per l’arròs tan bo!
L’ambient va ser fabulós i tothom va estar d’acord en què
cal fer més trobades d’aquest tipus, fins i tot van sortir voluntaris de la colla per fer l’arròs de l’any que ve!
Com a última cosa, a la cercavila del Roser, podreu veure
el Confeti i en Flama, arreglats i repintats; en Sergi Plana
d’Olot, expert en restauració i creació de figures de la faràndula, ens ha estat arreglant la Pubilla, en Toni del Porró i els
dos Burrets. Esperem veure’ls ben guapos!
Bé, fins aquí aquest escrit, només dir a tothom que la colla
necessita sang nova, i que convidem a tothom, però sobretot els que teniu mainada petita, a sumar-vos a la colla per
mantenir-la viva i perquè els nens d’Argelaguer se sentin
seus els gegants, els Burrets, els capgrossos, tots ells personatges que parlen de qui som els argelaguencs.
Eli Robles
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Casal Gent Gran

El Casal de la Gent Gran d’Argelaguer
El Casal de la Gent Gran d’Argelaguer us anima a tots, socis i no socis, a participar de les activitats que realitzem al llarg
de l’any.
Creiem que són activitats molt adients a tot tipus de públic i, el que és més important, que ens proporcionen companyonia,
benestar, relació social i per sobre de tot SALUT.
Aquí en teniu algunes mostres:

NOTÍCIES:
1. A les sessions de l’activitat de memòria tenim un canvi. Hi ha la monitora Sílvia Ferrés, que substitueix a la Marta
Solanich.
2. La Margriet de la Sala de Lectura se’ns ha ofert per portar llibres, revistes o DVD’s a persones que no puguin acudir
a la Biblioteca. Si algú està interessat ens ho pot comunicar.
El Casal de la Gent Gran ens unim al condol de les famílies per la pèrdua dels socis
Mª Teresa Gutiérrez i Mercè Masbernat.
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Salut

Donar Sang
Donar sang és un gest que salva vides! La sang és un
bé preuat que encara no es pot fabricar artificialment.
A Catalunya, cada dia calen unes 1.000 donacions per
atendre les necessitats dels malalts. La sang és un teixit
format per diversos components, amb característiques i
funcions diferents. De la sang donada se’n separen tres
parts: glòbuls vermells, plaquetes i plasma, i cada donació
pot servir per a tres persones diferents.
Qui pot donar sang?
• Qualsevol persona amb bona salut, que tingui entre
18 i 70 anys i que pesi 50 quilos o més.
• Es pot donar sang fins a tres vegades l’any les dones
i fins a quatre els homes. Entre cada donació han de
passar com a mínim 2 mesos.
• Abans de donar, es fa una petita enquesta de salut
per assegurar que la donació sigui segura, tant per al
donant com per al receptor.
On pots donar i què es necessita?
• Pots donar sang a 16 hospitals de tot Catalunya i a
més de 4.000 campanyes mòbils. A la majoria de pobles
de La Garrotxa s’organitzen donacions periòdiques. A
l’Hospital Josep Trueta de Girona es pot donar sang tot
l’any: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
i dissabtes de 10 a 14 h.

• El primer cop que donis sang t’has d’identificar amb
el DNI - NIE, passaport o permís de conduir. Si ja estàs
registrat al Banc de Sang, n’hi ha prou amb el carnet de
donant o amb un document amb nom i cognoms.
• Pots donar sang encara que no estiguis en dejú,
prenguis medicaments, tinguis el colesterol elevat... Els
professionals t’informaran correctament abans de la
donació.
Com és la donació?
• Inicialment et faran una entrevista mèdica i es mira la
pressió del donant i el nivell d’hemoglobina.
• L’extracció dura 10-15 minuts. Després de la donació
hauràs de reposar uns minuts i prendre un petit refrigeri.
• És important que beguis líquids, ja que més de la
meitat de la sang és aigua, i que evitis fer esforços físics
importants, sobretot amb el braç on t’han fet la punció,
en les 24 hores següents.
Trobareu molta més informació interessant al web
www.donarsang.gencat.cat i també a
www.bancsang.net
Joan Cabratosa
Metge de Família

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

La recepta

Què es cuina a Argelaguer?
Hola cuinaferits!
Sou d’arrossos? Les nostres protagonistes, sabedores que hi ha molta gent que es deleix pels arrossos perquè és un cereal
molt saborós que accepta moltes combinacions, ofereix moltes possibilitats i és un acompanyant perfecte per a molts plats,
han triat aquesta recepta que us presentem en la qual fa d’escuder als calamarsons. L’altra opció eren els “callos”, però
ja ens ho explicaran en una altra ocasió. La Luchi i la Maria, de ben petites, es van deixar guiar per l’experiència d’una
cuinera molt habituada al llenguatge gastronòmic, la seva mare Felipa, que des de l’any 1949 va regentar el bar del Cafè
del nostre poble, i els va transmetre les primeres nocions de cuina. Van aprendre a
cuinar cuinant, i això formava part del seu dia a dia. Anys després, convertit en restaurant i durant 16 anys, van poder posar a la pràctica tot aquest bagatge culinari.
A la Maria li agrada la cuina creativa com a hobby i es decanta per la cuina ràpida. A la Luchi li ha agradat sempre cuinar i es decanta pels plats més elaborats i
complets. Però molts cops han hagut de recórrer a l’enginy i la improvisació en el
negoci familiar, aptitud innata que les fa capaces de cuinar per una gernació amb
promptitud!
Sembla ser que la història pot repetir-se, ja que hi ha dues nenes petites que ronden per la seva cuina encuriosides i entusiasmades per remenar estris i aliments
que no siguin de fireta i passar a l’acció. Quin plat en sortirà? Potser un dia ho
explicaran en aquestes pàgines, però la veritat és que a la cuina s’aprenen moltes
coses i elles tenen bones mestres!
Sé de “bona tinta” que amb aquest plat triomfareu, així que... ens hi posem?

Arròs amb calamarsons per la Luchi i la Maria Roca
Ingredients: (per a 4 persones)

Preparació:
Bullirem l’arròs amb abundant aigua i
una cullerada de sal, i també els pèsols.
–400 grams d’arròs
Ho reservarem.
–50 grams de pèsols
En una cassola amb oli d’oliva hi sofre–300 grams de calamarsons
girem la ceba picadeta ben fina a foc
–1 ceba petita
lent perquè no es cremi. Quan estigui
–2 ous bullits i 2 plàtans
rossa hi afegirem els calamarsons, que
(per decorar el plat)
prèviament haurem netejat i escorregut
bé, i ho taparem 2-3 minuts. Després
–1/5 got de vi blanc i ½ d’aigua
s’hi afegeix el vi blanc i es deixa tapat
–4-5 cullerades de salsa de tomata
–Una bosseta de tinta de sèpia o calamar fins que s’evapori. A continuació es
posa la salsa de tomata i la tinta dilu(congelada)
ïda amb una mica d’aigua. I es deixa
–Oli d’oliva i sal
coure uns 20 minuts fins que quedi
ben confitat.
Com veieu a la foto, l’arròs amb els pèsols els presentarem al plat a manera
Apali! Que vagi molt de gust!
de tortell, amb els sipions al mig. I voltant el plat rodanxes de plàtan fregit i
d’ou dur li donaran el toc decoratiu. I
t’ho vas menjant mesclant els diferents
Dolors Figueras
gustos.
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Apostar pel cotxe elèctric

Durant les últimes dècades, l’escalfament global s’ha convertit en
una de les grans preocupacions de científics i polítics. No obstant
això, massa vegades s’enfoca la transició ecològica com un
assumpte per al qual sembla indispensable desplegar accions a
gran escala. Però cada un de nosaltres pot esdevenir un agent
del canvi. I aquest canvi pot realitzar-se gràcies al cotxe elèctric.
El trànsit és una de les principals fonts d’emissió de contaminants
de l’aire, que a més genera els majors nivells d’exposició de la
població urbana als mateixos, a causa que l’emissió es produeix
molt a prop de la població.
I és que, segons l’OMS, l’aire contaminat va causar 4, 2 milions
de morts l’any 2016.
Els vehicles elèctrics són la solució ja que produeixen zero
emissions de CO2 a la ciutat i especialment gasos i partícules
contaminants, que són les que contribueixen a la contaminació
de les ciutats i incideixen en la qualitat de l’aire i la salut de les
persones.
Un altre dels grans problemes de les nostres ciutats és la
contaminació acústica. I el trànsit genera molt soroll.
El soroll és tan dolent com qualsevol altre tipus de contaminació
perquè provoca perjudicis a la població que van des de trastorns
fisiològics –com la pèrdua progressiva d’audició-–, fins als
psicològics. Irritació, cansament, mals de cap o altres tipus de
disfuncions fisiològiques.
Com no té motor de combustió, el vehicle elèctric no produeix
pràcticament soroll durant la circulació, la qual cosa contribueix
també a reduir la contaminació acústica a les ciutats i millorar la
qualitat de vida dels seus habitants.
El cost inicial d’un cotxe elèctric encara és elevat, però a la llarga
surt més barat que un vehicle convencional. Principalment,
pel menor consum d’energia que és un 69% menys que un de
gasolina, el cost de manteniment, energia i estalvis en impostos.
Autonomia suficient
Amb una autonomia real diària d’uns 220 km (prèvia recàrrega
nocturna) es poden dur a terme tots els desplaçaments que
requereix el dia a dia d’una ciutat gran o petita.
Per tant, la por a quedar-se “tirat” per quedar sense bateria és
injustificat. Ja que cada vegada són més els punts de recàrrega
públics disponibles.
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S’estan instal·lant en centres comercials, aparcaments, cadenes
hoteleres, àrees de servei i vies públiques, de manera que es
dotarà de més cobertura de recàrrega a zones urbanes,
Els punts de càrrega més a prop són, a Besalú 1, Olot 4, Figueres
5, Castelló d’Empuries1, Roses 4, Girona 10.
L’energia, a casa
Anar a la benzinera a “repostar” és una cosa que a poc a poc
es convertirà en una cosa del passat. Si disposes d’una plaça de
garatge pots instal·lar un punt de recàrrega i carregar el teu cotxe
cada nit per disposar de l’autonomia al dia següent.
Avantatges de les administracions públiques
Amb un cotxe elèctric pots accedir a zones eventualment
restringides al trànsit. A més, la major part dels ajuntaments i
altres administracions públiques ofereixen molts avantatges:
bonificació en l’impost de circulació (IVTM), poder aparcar
gratuïtament en zones públiques de pagament, accés gratuït als
peatges, circular per àrees restringides de la ciutat, accés al BUSVAO...i de moment tots els punts de càrrega són gratuïts.
Conducció segura, eficient i plaent
La conducció d’un cotxe elèctric és molt més suau, amb una
acceleració potent i absència de soroll i vibracions fan més
confortable la conducció.
Així mateix, amb els sistemes de recuperació d’energia que porten
actualment els vehicles elèctrics sol passar que l’estil de conducció
tendeix a prioritzar una conducció eficient i per tant segura, ja
que cal tenir en compte que en aixecar el peu de l’accelerador
el motor elèctric deixa de gastar energia, i passa a recuperar-la.
Manteniment mínim
Els motors elèctrics són molt més eficients que els tèrmics, duren
molt més i requereixen fins a un 80% menys de manteniment.
El principal element de desgast en un cotxe elèctric són les bateries
que si bé avui dia solen tenir ja garanties superiors als 80.000 km,
un cop substituïda, el cotxe elèctric quedaria com nou. A més cal
ressaltar que ja es reciclen en un 90%.
A més, amb el cotxe elèctric ja et pots oblidar de caríssimes
avaries de motor, o manteniments de caixa de canvis, corretja de
distribució, embragatge, alternador, filtres o oli... La despesa anual
de manteniment d’un vehicle elèctric es redueix considerablement.
També és important considerar que es redueix la nostra
dependència energètica exterior.
En el moment actual l’aposta és pel cotxe elèctric.
Però això no s’acaba aquí, en un futur proper (en general) no
caldrà tenir vehicle, el cridarem amb el mòbil i vindrà un cotxe
elèctric sense conductor, és a dir, menys pol·lució, menys inversió,
carrers nets de vehicles, i molt molt important, accidents 0
Imagineu...
J. Terradas

Pàgina oberta

Josep Vilar presenta el seu llibre
HISTÒRIES DE L’ALTA GARROTXA
El dissabte tretze d’abril en Josep Vilar presentava el seu llibre Històries de
l’Alta Garrotxa.
L’acte tingué lloc a la vella Rectoria d’Oix amb gran afluència de públic. Hi
intervingueren, en aquest ordre, l’Excma. Sra. Mònica Boix, alcaldessa de
Montagut i Oix, que en el seu parlament de benvinguda i agraïment a les
persones assistents va expressar l’orgull de poder ser per segon cop a la presentació d’un llibre de l’autor i de tenir al municipi un veí de la seva vàlua;
el Sr. Àngel Madrià, director de l’Editorial Gavarres, qui va posar en valor la
funció d’escriptors com en Josep Vilar, que recullen i conserven una memòria
que altrament se’ns escolaria entre els dits; l’autor, en Josep Vilar, que es va
mostrar emocionat en veure l’interès que suscità la seva publicació i la gran
quantitat de gent que el va voler acompanyar en l’acte de presentació, va
explicar com, fa trenta anys, va començar a «enllaminar-se» (tal com va dir ell
mateix) pel plaer d’anar estirant fils d’històries que es van entrelligant i que va
recollint de forma metòdica en les seves llibretes de camp, va oferir un tast de
diferents episodis del llibre delatant amb les seves maneres la passió amb què
treballa i es va desfer en agraïments i elogis als seus companys, col·laboradors
i confidents, i, finalment, el Sr. Enric Olivas, excursionista olotí, representant
d’un excursionisme cultural, social, científic, que està sent substituït per altres
formes d’apropar-se a la muntanya i a la natura, qui, després d’explicar unes
anècdotes algunes de més divertides i altres de més tristes, va donar peu a un
seguit d’intervencions d’assistents del públic que o bé eren protagonistes de
les històries recollides al llibre o bé hi han aportat la seva memòria.
En conjunt, va ser un acte carregat d’emocions, de reconeixement a la tasca
d’en Josep i d’homenatge als vells habitants de l’Alta Garrotxa i a la seva
forma de vida.
Felicitats, Josep!
Cèsar Renau

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
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Camí de Sant Jaume
Avui, 15 de juliol, pujada al cim del Costabona
(Camino de Sanago)

Lloc de tranquil·litat, de pau.
És un retrobar-te en tu mateix.
És buscar la felicitat en les petites coses.
És allunyar-te per uns dies del teu entorn
buscant allò que el teu cor necessita i no troba.
És respirar llibertat enmig d’uns paisatges diferents.
És sentir-se com un ocell que vola sense límits.
És caminar fins que el teu cos diu prou,
ell és prou savi per dir-nos “atura’t”.
És conviure amb persones de diferents llocs del món,
les quals sempre ens porten quelcom de motivador,
diferents maneres de viure la vida,
i de segur totes prou vàlides.
És buscar el teu propi camí
que comença en tu
per no tornar-te a perdre.
Fer aquest camí
és una força que t’empeny,
és una força que t’atrau.
I... jo encara no sé com explicar-la.
De Roncesvalles a Burgos (del 28-9-18 a l’11-10-18)
Assumpció

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

MENJARS - BAR

CAN XAC

EMBOTITS I CARNISSERIA
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Els límits de les anomenades
energies renovables
Si en el darrer article us parlava dels límits del cotxe elèctric
i de les dificultats que hi ha pel seu desplegament massiu –
que van veure que és impossible–, en aquest us parlaré dels
límits de les anomenades energies renovables. Conèixer els
límits és important doncs determinen el seu potencial i per
tant com serà el nostre futur.
Entenem com energies renovables el conjunt de fonts
d’energia que periòdicament es troben a disposició dels
humans i que aquests són capaços de transformar en energia
útil. Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament
provenen de l’energia del sol. Considerem que es regeneren,
o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat
que les consumim. Alguns exemples en són l’escalfor solar,
el vent, les marees i l’escalfor dins de la terra.
En aquest petit article únicament podrem enumerar aquests
límits i us animem a aprofundir en aquest tema, ja que és
cabdal que l’entenem donades les implicacions que té.
1. El primer que hem de tenir clar és que amb les energies
renovables generem gairebé exclusivament
electricitat i és obvi que no tota l’energia final que
consumim és elèctrica. En realitat actualment només un
20% del nostre consum final és elèctric. Això significa
que si utilitzem o disposem únicament d’energia de
fonts renovables hauríem d’electrificar tots els usos
no elèctrics que fem actualment, el que no és fàcil ni
tan sols possible en alguns usos (transport aeri per
exemple).
2. Quan plantegem un futur renovable hem de
considerar si disposem dels materials necessaris per a
un desplegament tan gran com el que suposaria basar
el nostre sistema en fonts renovables. Tant les turbines,
com les plaques, com les bateries,... necessiten per la
seva producció metalls i altres materials que són rars,
escassos i inaccessibles en molts casos i localitzats en
llocs molt concrets.

ni els pantans es poden instal·lar a qualsevol lloc ni té
el mateix cost ni la mateixa dificultat una ubicació que
una altra. No és el mateix instal·lar una placa al nostre
teulat que al Sàhara i portar l’energia fins a casa, no és
el mateix un aerogenerador a un cim de l’Empordà que
a 2 km mar endins.
Si analitzem aquests límits (generació únicament
d’electricitat, materials i capital necessaris i espai disponible)
podrem concloure que no serà possible mantenir el nivell de
consum energètic de les nostres societats actuals (i molt
menys seguir creixent) si ens hem de basar exclusivament en
fonts d’energia renovable. Essent realistes podrem produir
entorn d’un 10% del que consumim actualment pel que
haurem d’aprendre a viure amb menys, amb molt menys.
I, sobretot, haurem d’acabar i com més aviat millor amb el
malbaratament actual.
Miquel Tort

3. La inversió necessària per a un desplegament general
de les renovables, en cas que fos possible, és enorme. És
a dir, es necessita un capital que ni està ni se l’espera
doncs no està gens clar que el desplegament de les
renovables generin un benefici prou important per a
atraure les inversions necessàries. De fet, en general,
s’està desinvertint.
4. Un altre límit és l’espai disponible. Encara que el
planeta és molt gran, ni els generadors, ni les plaques,
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