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Serveis

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

900 900 120Atenció a dones en
situació de violència

Direcció Olot: Sortida d’Argelaguer a les 
7:09 h, 8:09 h, 9:09 h, 10:09 h, 11:09 h, 
12:09 h, 13:09 h, 14:09 h, 15:09 h, 16:09 h, 
17:09 h, 18:09 h, 19:09 h, 20:09 h, 22:24 h

Direcció Besalú: Sortida d’Argelaguer a 
les 6:12 h, 6:57 h, 7:57 h, 8:57 h, 9:57 h, 
10:57 h, 11:57 h, 12:57 h, 13:57 h, 14:57 h, 
15:57 h, 16:57 h, 17:57 h, 18:57 h, 19:57 h

HOSPITAL NOU D’OLOT: hi podreu arribar 
des de l’estació d’autobusos d’Olot.

TARGETA DAURADA: descompte del 25% 
per a jubilats a partir de 60 anys.

BUS TRANSVERSAL 
DE LA GARROTXA

HORARIS DE SERVEIS TELÈFONS

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

RECOLLIDA DE
TRASTOS VELLS
Es pot anar a la deixalleria 
d’Olot, de dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Tel. 618 65 04 72

DISPENSARI
D’ARGELAGUER
Metgessa: Quionia Villar
Infermera: Laura Sanchez 
DEMANEU HORA PRÈVIA
Telèfons programació visites: 
902111444 .....24 hores al dia 
972 590573 .........de 8 a 15 h 
dilluns a divendres 
www.ics.gencat.cat/citaprevia/
visites.jsp 
Dilluns 13:00 a 14:15 h 
Dimecres 08:10 a  9:30 h 
Divendres 11:00 a 12:00 h 

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

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

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

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

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

DEIXALLERIA MÒBIL
Consulta Calendaris a part 

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

SALA DE LECTURA
Serveis restringits
Mitjançant demanda de torn a:
slcaudelluna@gmail.com 
Atenem en l’horari:
Matí, dilluns d’11 a 13:30 h
Tardes, dilluns i dimecres de 
16:30 a 19 h

www.gencat.cat/ics
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Banyoles - Besalú - Olot

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

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

Sortides
d’Olot Besalú Banyoles

Arribades
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 Besalú - Banyoles - Olot

HORARIS DE LA TEISA

Ajuntament
Telèfon  ........................................................... 972 68 71 37
Email  ........................................ ajuntament@argelaguer.cat
Escola  ............................................................ 972 28 70 59
Parròquia  ....................................................... 972 59 11 00
Jutjat de Pau  .................................................. 972 29 03 03
Sala de lectura  ............................................... 872 20 40 77
Mossos d’Esquadra  ........................................ 972 54 17 00

Serveis
Aigua: Prodaisa ............................................... 972 20 20 78
Llum: Distribuïdora Bassols Energia  ................. 972 26 01 50

CAP Besalú  .................................................... 972 59 05 73
Consultori Municipal  ...................................... 972 68 76 06
Hospital d’Olot  ............................................... 972 26 18 00
Hospital Trueta  ............................................... 972 20 27 00
Creu Roja  ....................................................... 972 27 22 22
Transport Sanitari   .......................................... 972 27 28 28

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

Funeràries:
Funerària Besora  ............................................ 972 26 10 75

TELÈFON D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA:
MOSSOS D’ESQUADRA , BOMBERS I 
SERVIES D’EMERGÈNCIA MÈDIQUES (AMBULÀNCIES)
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PARLEM D’UNA ALTRA COSA
No parlarem de la Covid-19, tots estem al cas i força 
farts del tema, tot i que hem de seguir atents i continu-
ar prenent precaucions.

Avui mirarem la vida en positiu, i repassarem la feina 
que estem fent des de l’Ajuntament... 

Una de les coses més il·lusionants en què hem estat 
treballant és el concurs d’idees de la plaça. Fa temps 
que hi estem batallant, i després de superar totes les 
difi cultats que ens hem anat trobant, ja el tenim aquí 
amb un bon grapat de propostes, i tothom hi podrà dir 
la seva. 

Triarem la plaça que volem!!! 

D’altra banda, aquest fi nal d’any tindrem el poble amb 
les lluminàries efi cients (leds). Aquesta és una millora 
iniciada ja fa temps i que ens permet continuar reduint 
la despesa en les factures de llum. 

Com tots sabeu, la pandèmia ens impedeix fer coses 
bàsiques en la nostra cultura, i ens impedeix també 
celebrar la festa major;  però no ens impedirà seguir 
gaudint del nostre entorn, tant humà com natural.

Tot i que serà diferent, aprofi to per desitjar-vos un bon 
Nadal i feliç any nou. 

Artur Ginesta

Editorial
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Informació Municipal

Obres ja fetes

Tancament zones de contenidors
El poble ja té fets els tancaments i condicionaments de 
les 5 zones de contenidors del poble que faltaven: 4 al 
nucli d’Argelaguer i 1 al barri del Pont.
Aquesta actuació ha permès oferir una imatge més 
neta i ordenada de les diferents zones.

Millora carretera de la Calç
Aquesta carretera es trobava en molt mal estat. Plena 
de forats que representaven un perill per als vehicles 
que hi circulaven.
Els treballs de millora es van contractar a l’empresa 
Salvador Serra SA, que hi va fer un reasfaltat dels trams 
més malmesos.
L’actuació ha tingut un cost de 11.570,50 € + IVA.

Tancament contenidors - c/ Major Escola 

Tancament contenidors - c/ Om 

Tancament contenidors - Carretera d’Olot

Tancament contenidors - Barri del Pont
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Informació Municipal

Nova zona aparcament de bicicletes i 
patinets per l’escola
S’ha habilitat una nova zona per l’aparcament de bici-
cletes i patinets davant l’escola.
Els alumnes ja l’han estrenat!!!

Canvi de lluminàries del polígon
La Diputació de Girona, dins del marc del programa 
PAES 2020-2021, ens ha concedit una subvenció per a 
la millora de l’enllumenat del polígon per un import de 
9.900,00 €, un 75% del cost de l’actuació.
S’ha tramitat l’expedient administratiu per a la con-
tractació d’aquesta actuació. I s’ha adjudicat a l’em-
presa Prodaisa, que va presentar la millor oferta, amb 
un pressupost de 9.800,00 € + IVA.
El canvi de lluminàries es faran a fi nals del mes de de-
sembre.

Canvi de lluminàries camp de futbol
La Diputació de Girona ens ha concedit una subvenció 
de 5.663,24 euros per a la millora de l’enllumenat del 
camp de futbol.

Arranjament aparcament església
S’ha millorat el terra de l’aparcament de sota l’església.

S’ha tramitat l’expedient administratiu per a la con-
tractació d’aquesta actuació. I s’ha adjudicat a l’em-
presa Prodaisa, que va presentar la millor oferta, amb 
un pressupost d’11.150,00 € + IVA.
La millora de l’enllumenat es farà a fi nals del mes de 
novembre.

Altres subvencions concedides
La Diputació de Girona ens ha concedit les següents 
subvencions:
Habitatge: Per a l’estudi del parc d’habitatges, 1a 
fase, una subvenció de 9.098,47 €.
Participació Ciutadana: Per l’acompanyament en 
la consolidació el Consell de poble, una subvenció de 
2.391,00 € l’any 2020, i 797,00 per l’any 2021.

Obres imminents i subvencions
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Temporal Glòria
De les ajudes sol·licitades als diferents organismes per 
fi nançar els desperfectes que va causar el temporal de 
pluja i vent del passat mes de gener, de moment no-
més hem rebut la resolució favorable de la Diputació 
de Girona:

Informació Municipal

Convocatòria d’Actuacions municipals motivades pel 
temporal Glòria. Concessió d’11.972,69 € per a la re-
paració dels camins:
* Camí de Sales
* Camí de Ca n’Horts
* Camí Ral
* Camí camp d’aviació
* Fonts del Garrell

Afores, s/n - 17853 ARGELAGUER (Girona) - Spain

Tel. 972 68 70 20 - Fax 972 68 74 16

info@calesdellierca.com - www.calesdellierca.com

REVISEM LES TEVES ASSEGURANCES SENSE CAP COMPROMÍS
TREBALLEM AMB LES PRIMERES COMPANYIES DEL MERCAT
T’OFERIM LES COBERTURES MÉS ÀMPLIES I EL MILLOR PREU

OFICINA: CAMÍ DE LA RODA, 1 – ARGELAGUER – Tel. 972 68 83 07 
Av PAÏSOS CATALANS 96 Ent A – BANYOLES – Tel. 972 57 19 96

HORARI: Visites a hores concertades, atenció personalitzada.
CORREU-E: josepmaria@i-segurbanyoles.cat
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Altres accions destacades

Nou contenidor de recollida de roba
Donat que en els darrers temps el funcionament del 
servei que oferia l’empresa EI ADAD l’Encant, SLU no 
era gaire bo, es van fer gestions amb l’empresa d’in-
serció social de Càritas, Economia Solidària Empresa 
d’Inserció SLU (ECOSOL), que promou la inserció labo-
ral en el sector de la roba usada i que té com a objectiu 
la dinamització i expansió del sector tèxtil usat català, 
convertint-lo en una activitat social i econòmicament 
efi cient.
Una de les accions que desenvolupa aquesta empresa 
és la recollida de roba de ciutadans per posteriorment 
realitzar l’entrega social a aquells que més ho neces-
siten.
Des de l’Ajuntament es va valorar positivament l’activi-
tat social i d’inserció laboral que desenvolupa ECOSOL, 
a més de millorar les condicions del servei (recollida 
de roba dels contenidors setmanalment, recollida de 
llibres –contenidor dipositat a l’interior de l’Ajunta-
ment–...) i en data 1-09-2020 es va signar el conveni 
de col·laboració.

Informació Municipal

Edició d’un nou fulletó municipal – plànol
Aquest ajuntament ja disposa del nou fulletó informa-
tiu que inclou un plànol del poble per poder-lo difondre 
i oferir-lo a la població i visitants interessats.
L’ha dissenyat la tècnica de la sala de lectura en col-
laboració amb les diferents regidories.
Els interessats podeu passar per l’Ajuntament a reco-
llir-ne un.

Aprovació d’una moció per a la sufi cièn-
cia fi nancera dels ens locals
El Ple de l’Ajuntament, en data 7-09-2020, va aprovar 
demanar al govern de l’estat espanyol un millor fi nan-
çament per als ens locals, que es fl exibilitzi la regla de 
la despesa, que es pugui disposar del superàvit de l’any 
2019 i acumulats i la creació d’un fons extraordinari 
per atendre les necessitats de la pandèmia Covid-19.

Aprovació de les festes locals calendari 
2021 
Les dues festes locals per al Calendari Laboral 2021, 
que va aprovar el Ple de l’Ajuntament en data 7-09-
2020, són: * El dilluns 10 de maig
      * El dilluns 13 de desembre
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Informació Municipal

CONCURS D’IDEES LA PLAÇA QUE VULL
El Ple de l’Ajuntament en data 7 de setembre va apro-
var els Plecs de clàusules administratives i les pres-
cripcions tècniques que regirien el concurs d’idees “La 
plaça que vull” per poder seleccionar la millor proposta 
que aportés els criteris i les solucions arquitectòniques 
i urbanístiques per ordenar la plaça Generalitat i el seu 
entorn.
El concurs tindrà dues fases:
En la primera fase: un jurat d’experts triarà tres pro-
postes, i aquestes propostes guanyadores els corres-
pondrà el dret de passar a la 2a fase.
En la segona fase: seran els veïns del poble qui esco-
lliran la proposta guanyadora a través d’una consulta 
popular, tal com preveu el Reglament de participació 
ciutadana d’Argelaguer. 
Les propostes que passin a aquesta segona fase rebran 
un premi de 3.000 € la primera, 2.000 € la segona, i 
1.000 € la tercera.
A més el guanyador, serà l’adjudicatari de la contracta-
ció del servei de redacció i direcció d’obres del projecte 
mitjançant un procediment negociat.
Immediatament després de l’aprovació dels plecs es va 
publicar, al perfi l contractant l’anunci i la documenta-
ció necessària per poder-hi participar. Es va concedir un 
termini de 30 dies hàbils als participants (arquitectes, 
arquitectes tècnics, enginyers...) de manera individual  
i/o formant equip perquè d’acord amb les condicions  
previstes en els plecs presentessin les seves propostes.
El termini concedit acabava el divendres dia 6 de no-
vembre, i es van presentar 23 propostes.

En data 18 de novembre, es va constituir el Jurat d’ex-
perts; presidit per l’alcalde, Artur Ginesta, i els vocals 
següents: Núria Roig, regidora de cultura i participació 
ciutadana, Oriol Mascaró, regidor de medi ambient, 
Daniel Mallarach, arquitecte municipal, Joan Carles, 
arquitecte del Consell Comarcal de la Garrotxa, Pau 
Sarquella i Florència Finsterwald, arquitectes designats 

pel Col·legi ofi cial d’arquitectes de Catalunya, Carme 
Yeste, arquitecta i representant del Consell de poble 
d’Argelaguer.
Aquest jurat va procedir a obrir les propostes tècni-
ques, totes elles numerades de manera correlativa i, 
sense cap signe que pogués identifi car el seu autor, va 
passar a estudiar-les i valorar-les.
Cada proposta havia de tenir un lema que l’identi-
fi qués, i al llarg de la jornada es va anar puntuant i 
proposant descarts mitjançant diferents voltes.

El Jurat va valorar molt positivament la gran qualitat 
tècnica de les propostes i les bones idees de la majoria 
d’elles.
La primera llarga jornada va acabar deixant força clar 
quines podien ser les propostes fi nalistes, però el jurat 
es va deixar un temps per acabar-ho de refl exionar i 
poder-ho tancar en una segona jornada.
En data 25 de novembre, el Jurat es va tornar a reunir, 
es van tornar a repassar i estudiar les propostes més 
ben valorades i fi nalment s’escullen les tres guanyado-
res per passar a la segona fase.
Ara es procedirà a comunicar el resultat de manera pú-
blica al perfi l contractant perquè tots els participants el 
puguin conèixer i en breu també es farà públic.
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Aquest any, a causa de 

les restriccions de la 

COVID-19, s’anul·la la 

programació

de Quines a Argelaguer.

Esperem retrobar-nos l’any vinent.

Cuidem-nos molt!!!
Desitgem salut per a tothom.

Ampa escola Montpalau i 
Adf Argelaguer Besalú i Sant Ferriol.

Aquest any, a causa de 

les restriccions de la 

COVID-19, s’anul·la la 

programació

de Quines a Argelaguer.

Esperem retrobar-nos l’any vinent.

Cuidem-nos molt!!!
Desitgem salut per a tothom.

Ampa escola Montpalau i 
Adf Argelaguer Besalú i Sant Ferriol.

Informació Municipal

# GarrotxaSenseViolències
Argelaguer, com altres pobles de la Garrotxa, s’ha ad-
herit a aquesta campanya per prevenir les violències 
masclistes i LGTBI-fòbiques. 
Amb l’acció Què li preguntaries al patriarcat? s’han 
volgut fer visibles les desigualtats i les violències que 
el nostre sistema sexe-gènere-desig produeix entre ho-
mes i dones, entre persones cis i persones trans, entre 
heterosexuals i lesbianes, gais, bisexuals, asexuals… 
I com es fa? Fent preguntes incòmodes al patriarcat.
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Ja estem a les acaballes 
del 2020 i continuem 
immersos en la pandè-
mia de la COVID-19. 
Des de la nostra ADF 
desitgem que tots es-

tigueu bé i us volem recordar que la 
millor manera de protegir-nos és fent 
cas a les recomanacions bàsiques de 
Distància, Mans i Mascareta.
Nosaltres també ens hem adaptat a 
aquesta nova situació i no hem deixat 
de prestar els nostres serveis a la po-
blació. La formació d’estiu es va fer a 
distància i es va comprar material de 
protecció. Amb els nous protocols s’ha 
fet la campanya d’estiu; aquest any 
també per sort amb poca incidència 
de focs forestals a la nostra zona i a 
la resta de Catalunya. Durant els dies 
de més probabilitats d’incendi segons 
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ADF d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol
el Pla de Risc vam tenir un equip de 
voluntaris de guàrdia per si sorgia al-
gun incident. Vam sortir a dos avisos 
a Besalú juntament amb bombers i 
agents rurals. Un incendi de matolls 
a la zona de Racolta de poca afecta-
ció, en el qual van intervenir un vehi-
cle amb motobomba i tres voluntaris. 
L’altre incident va ser un avís de foc 
al pati d’una indústria, on se’ns va re-
querir per ajudar davant la possibilitat 
que el foc passés a massa forestal; 
aquí hi van intervenir un vehicle amb 
motobomba, un vehicles de suport i 
coordinació i quatre voluntaris. 
Durant la revetlla de Sant Joan, tot i 
que no es va fer revetlla i foguera al 
municipi a causa de les restriccions, 
també es va muntar un dispositiu amb 
dos vehicles i sis voluntaris. En aquest 
cas sols vam intervenir en suport a les 

ADF del Pla de l’Estany davant el fet 
de sorgir diversos avisos per petits in-
cendis que entre tots vam resoldre en 
poca estona.
Aquest any també vam fer presència 
preventiva als focs d’artifi ci que es van 
fer en el context de la Festa Major de 
Tortellà. Aquí hi van participar dos ve-
hicles amb cinc voluntaris.
Aquest any, a causa de la gran mas-
sifi cació que ha rebut el nostre terri-
tori, hem participat en els dispositius 
de control a zones sensibles. Aquest 
dispositiu es va fer a dues zones, a 
Sadernes i a la zona del Parc del Gar-
rell. L’operatiu es va fer cada cap de 
setmana des de mitjans de juliol fi ns 
a fi nals d’agost, i a la zona d’Argela-
guer també pel pont de la Puríssima. 
Se sortia cada dissabte i diumenge, i 
es feia una ronda al matí i una altra a 

Ctra. d’Olot, 61

17853 ARGELAGUER

Tel. 972 68 71 54

Girona

MENJARS - BAR CAN XAC
EMBOTITS I CARNISSERIA

Avinguda Girona, 2 - 17800 Olot

Tel. 972 26 01 50 - Fax 972 26 98 99

www.bassolsenergia.com

Informació Municipal



Núm. 46   ·   Desembre de 2020   ·   11Núm. 46   ·   Desembre de 2020   ·  11

Informació Municipal

la tarda. La tasca que feien els nostres 
voluntaris era informar als visitants 
que no es podia fer foc, que no es 
podia aparcar en les zones restringi-
des, que respectessin la zona de visita, 
que recollissin les deixalles i que fessin 
cas a les recomanacions de la situació 
COVID. L’operatiu de Sadernes esta-
va format per voluntaris de Protecció 
Civil que feien de punt informatiu a 
Montagut, Agents Forals que feien el 
control d’accés, personal del Consorci 
de l’Alta Garrotxa que controlaven el 
pàrquing i feien de punt d’informació 
a dalt a Sadernes, Mossos d’esquadra 
que vigilaven que no s’aparqués als 
vorals de la carretera i als llocs restrin-
gits. Aquest punt dels vorals és molt 
important, ja que per l’amplada de 
la carretera si s’hi aparca s’impedeix 
que es pugui circular ambdós sentits 
fent que no puguin passar els vehicles 
d’emergència i que en cas d’incendi 
ens poguéssim trobar amb una zona 
d’atrapament a causa de la carretera 
col·lapsada. 
Els nostres voluntaris treballaven con-
juntament amb els agents rurals en les 
tasques abans esmentades. La gran 

majoria dels visitants van veure amb 
bons ulls les mesures aplicades. Ens va 
sorprendre la gran quantitat de gent 
que venia totalment desinformada, 
sense conèixer el medi ni el lloc al qual 
anaven, mal equipats, la majoria amb 
xancletes, molts amb neveres i apa-
rells de música. En les nostres rondes 
arribàvem a peu fi ns al Salt del Brull i 
vam quedar horroritzats de les deixa-
lles que ens trobàvem, també es va de-
nunciar zones de pintades a les parets 
a la zona del gorg Blau i al Brull. No 
entenem aquesta conducta als nostres 
boscos i paratges i que no es respecti 
el nostre patrimoni natural, nosaltres 
continuarem treballant perquè hi hagi 
conscienciació i aquest fets incívics no 
es repeteixin. 
Al mes d’octubre hem participat en 
la recerca de dues persones, una a 
Tortellà i l’altre al Pla de l’Estany. Les 
dues es van localitzar en poc temps i 
es trobaven bé. Aprofi tem per recordar 
que quan sortim a fer activitats al medi 
natural (caminar, btt, anar a buscar 
bolets...) s’ha de fer una bona planifi -
cació, consultar la meteorologia, anar 
equipats, portar el mòbil carregat de 

Intervenció incendis a Besalú

Dispositiu Preventiu als focs d’artifi ci de 
Tortellà

Dispositiu Revetlla de Sant Joan
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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 directa-
ment al Departament de Medi Ambient i Habitatge (cos d’Agents 
Rurals), o mitjançant els ajuntaments i consells comarcals.

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

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

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

Durant aquest període i en els municipis declarats d’alt risc, que-
da 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 justifi cades només es poden realitzar en aquest 
període.

Recordem que us podeu posar en contacte 
amb nosaltres al:

 676 974 467

 Adf Argelaguer Besalú i Sant Ferriol

Si estimes la terr  a
i estàs inter essat
a fer -te vol untar i,
posa’t en con tacte

amb nosaltr es
i t’ex plicar em

com  ho has de fer .

bateria i informar a la família de quin 
és l’itinerari previst. Ara es disposa de 
menys hores de llum i s’ha de tenir en 
compte; també és bo portar sempre al-
gun frontal per si surt algun imprevist. 
Aquest any, si les condicions ho per-
meten, també es faran les pràctiques 
per incendi a la zona de Can Jan. 
Aquestes pràctiques són molt positi-
ves per agafar destresa amb les eines 
amb què treballem i per treballar amb 
foc controlat. També ens serveix per 
rebaixar la càrrega de combustible 
que té aquesta zona.
Hem vist que el municipi s’ha adherit 
a la campanya “Retalla les violències 
enganxa les cures”. A les ADF una de 
les premisses és treballar per a la inte-
gració i perquè no hi hagi cap tipus de 

diferència entre els nostres voluntaris/
àries, s’ha d’acabar aquesta discrimi-
nació cap a la dona. Sap greu que la 
nostra societat avui dia faci diferències 
d’igualtat sigui per qüestió de gènere, 
raça o condició sexual, entre tots hem 
d’aconseguir el canvi. Actualment la 
nostra agrupació compta amb dues 
voluntàries i animem a totes les que 
vulgueu venir que us hi apunteu. Se-
reu molt benvingudes.
Per acabar recordar-vos que del 16 
d’octubre al 14 de març estem en 
època autoritzada per fer cremes i 
que s’ha de demanar el permís de foc. 
Aquest document el podeu tramitar en 
el vostre ajuntament. Demanem que 
tingueu cura de fer les cremes amb la 
màxima precaució possible.

Dispositiu de control zona de Sadernes

Pintades al Gorg Blau (Sadernes)

Pràctiques de cremes controlades a la zona de Can Jan
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Sala de lectura
OBERTURA
DEL CAU DE LLUNA
El passat 21 de setembre tornàvem 
a funcionar gairebé de manera nor-
mal, les zones de lectura i estudi del 
Cau de Lluna estaven a punt per al 
seu ús, a més de les operacions de 
préstec, devolució i reserva.

Actualment però, els serveis que 
es poden dur a terme, amb accés limitat a la recollida 
de documents i sempre garantint les mesures d’higiene i 
seguretat requerides, són els següents:
• Préstec i retorn de documents.
• Informació bibliogràfi ca.
• Préstec interbibliotecari.
Tots aquest serveis mitjançant demanda de torn per cor-
reu electrònic: slcaudelluna@gmail.com
La Sala de Lectura atén en l’horari:
• Matí, dilluns d’11 a 13:30 h
• Tardes, dilluns i dimecres de 16:30 a 19 h

INFORMACIÓ
No ens hem aturat. Durant l’estiu hem aprofi tat l’absèn-
cia d’usuaris per posar a punt l’espai; esporgant, organit-
zant, endreçant i netejant, reforçant les llegeixes i distri-
buint els llibres.
Sort n’hem tingut de l’ajuda de l’Eduard!

Ara, a la secció infantil gairebé tots els llibres els trobareu
col·locats verticals, fet que millora la seva visualització.
Hem organitzat i canviat el nom, als centres d’interès: 
Catalunya, Viatges, Botànica i Família.
La col·lecció local ara és més accessible i té més espai.
Trobareu alguns elements nous: mòbils, un balancí i una 
nova catifa de vinil amb un mapa mundi ple d’animals 
per als més petits.

EL CARNET
El carnet és gratuït i permet gaudir dels serveis de la Sala 
de lectura.
A dins de les pàgines d’aquesta revista trobareu 
un fulletó, ompliu-lo si voleu el carnet de la sala, 
o si voleu fer-ne alguna modifi cació, o actualitzar 
el que ja teniu.

LLIBRES NOUS

Consulteu els títols al caudelluna.wordpress.com

LLIBRES VELLS
Arran del conveni que l’Ajuntament ha fet amb l’entitat 
Càritas, al vestíbul trobareu un contenidor on podreu di-
positar llibres.

Recordeu que per contactar heu de demanar torn 

al correu slcaudelluna@gmail.com
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Evolució de la recollida de deixalles en contenidors (tn)

Argelaguer en xifres

Per a més informació munici-
pal, recordeu que podeu con-
sultar la nostra pàgina web, a 
la qual us convidem a fer-vos 
subscriptors, així en rebreu to-
tes les novetats.

Recordeu que ho podeu trobar 
i consultar a la pàgina web el 
Portal de transparència.

Defuncions fi ns al novembre

Jaume Serrat Mercader    15 de juliol de 2020

Joan Quintana Campulier    14 de novembre de 2020

Naixements fi ns al novembre
No hi ha hagut cap naixement

La recollida de rebuig ha disminuït de 132 tones al 2014 a només 38 el 2019.
La recollida de matèria orgànica, per a seva banda, ha passat de només 31 tones el 2014 a 85 tones el 2019.
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Actuacions estiu a la fresca
Cinema 

Green Book comèdia dramàtica i musical. Una pel·lícula 
encantadora, humana en el tema del racisme i l’amistat. 
A més a més entretinguda, bona fotografi a i bona música.  

Frozen 2, pel·lícula d’animació. Bons efectes especials, 
cançons excel·lents i vestits espectaculars. Una pel·lícula 
amb màgia i amor que va agradar molt als nens.

Històries de les meves veïnes

Anna Roca, actriu d’Olot, va presentar una adaptació 
dels contes de Joan Barril, on la protagonista és la dona. 
Aconseguí fer refl exionar als assistents sobre què signi-
fi ca ser dona. 

Històries de les meves veïnes (qualsevol dona) va emoci-
onar, va fer riure i gaudir d’una bona estona.   

Taller de cistelleria

En el safareig, un espai ben rústic, Ona Trepat va ense-
nyar tècniques de cistelleria a un grup de veïns i veïnes 
d’Argelaguer interessats en el tema.

L’escultora, apassionada per les artesanies i la cultura, 
va fer passar a grans i petits una vesprada encantadora.

Quarts de Quinze

Un bon vespre d’estiu escoltant les veus d’aquests can-
taires, provinents de la Garrotxa i el Pla de l’Estany.

Aquesta colla d’amics van interpretar una selecció de 
cançons de diverses cultures, indrets i èpoques que ens 
van fer vibrar i rememorar èpoques passades.

Country

Tarda d’estiu amenitzada amb balls country a la plaça de 
la Generalitat. L’entorn es va omplir de música i el ball 
ben coordinat cridava l’atenció de petits i grans.

Després de fer una exhibició espectacular, el grup de co-
untry va convidar als assistents a ballar al ritme d’aquesta 
música dels anys 20.

Dani Jané. Paisatges Interiors

Dani Jané ens va alegrar la vetllada amb temes del seu 
darrer disc, “Paisatges Interiors”. La seva manera d’inter-
pretar clàssic, fl amenc, jazz, guitarra sud-americana..., va 
entusiasmar i seduir els assistents.
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Jocs de Rol i Taula
El pati de l’escola es va omplir d’activitat i aventura amb 
les propostes de Garou sobre els jocs de rol i jocs de tau-
la. Grans i petits van passar un matí agradable i divertit, 
aprenent estratègies i col·laborant amb els companys per 
aconseguir l’objectiu del joc.

Concert Andrea Motis

Andrea Motis, trompetista, saxofonista i cantant de jazz, 
va oferir-nos un concert compartint peces amb Joan Cha-
morro, el seu company i la seva germana. No cal dir que 
va satisfer a tothom.

Andrea Motis té una veu meravellosa i és una gran trom-
petista, que amb la seva naturalitat i senzillesa va saber 
emocionar-nos i transmetre la màgia del jazz. 

Quartet Girart

Vam ser molts els que vam fruir de l’actuació del Quartet 
Girart en la commemoració de la festa del Guilar.

Ens regalaren un concert esplèndid amb peces variades 
de Sebastian Bach, Pau Casals, Leonard Cohen... que van 
fer vibrar a tots els assistents.

Actualitat
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Enguany vam tenir una DIADA molt diferent al que estàvem acostu-
mats els altres anys a causa de la propagació del virus Covid-19. Un 
carai de virus tan petitó i ens fa anar de cul a tot el planeta.
No es van poder organitzar autocars per anar massivament a Barce-
lona com fèiem sempre, però no per això es va deixar de fer; l’alter-
nativa va ser fer concentracions a totes les ciutats grans, capitals de 
comarca i altres, amb un total de 185 punts a tot Catalunya i evident-
ment respectant les corresponents mesures de seguretat màximes tal 
com marca la llei.

Per més covids que vinguin, i per més obstacles que hi hagi, nosaltres hi serem; aquests que no suporten que el Major 
Trapero sigui absolt i per tapar-ho i en plena pandèmia detenen a 21 persones, empresaris polítics i funcionaris acu-
sant-los de qualsevol burrada per justifi car-ho, aquests que diuen que volen dialogar però el que volen en realitat és 
que la repressió no s’aturi, que vegin que nosaltres hi som i hi serem fi ns aconseguir el nostre objectiu, que és ben 
democràtic.  
A Argelaguer, a les 10 del matí, van tenir lloc els actes de sempre; davant l’Ajuntament es van llegir els parlaments 
d’Omnium Cultural, Assemblea Local i Casal de la Gent Gran.
Després es va pujar l’estelada gran al pal de la rodona i es va tancar l’acte amb el cant d’ELS SEGADORS i amb una 
espontània enganxada de llaços grocs per tot el poble.
Al moment de fer aquest escrit és molt dubtós que es pugui celebrar la festa de Sant Damas i per això us dic “cui-
deu-vos molt i penseu que la vacuna ens l’hem de fer nosaltres... i es diu... INDEPENDÈNCIA”

Assemblea Local

Diada 11 de setembre 2020

Vicatec, S.C.
Assistència Tècnica Clients Calefacció

c/ Germanes Fradera, 3

17800 OLOT (Girona)

Tel. 972 26 09 07 - Fax 972 26 09 07

vicatec@atc.baxi.es c/ Sant Ferriol, 17 - OLOT - Tel. 972 261 075 - Fax 972 270 013

Objectes de Cementiri · Làpides · Flors artifi cials · Ceres 

Des de 1787 al seu servei

Des de 1787
al seu servei

Actualitat

Homenatge a 
la Vellesa
L’Ajuntament va passar per les cases per 
fer un detall a les persones jubilades.

Una celebració diferent per un any di-
ferent.
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Paquita Costa Paulí,
una autèntica amazona

Els seus pares, en Pere Costa Batallé i l’Angelina Paulí 
Colom, de la Pinya, es van separar quan tenia dos anys, 
i la van portar a l’Hospici d’Olot, d’on passà a l’Hospici 
de Girona. En aquells moments els de Can Cigala d’Ar-
gelaguer tenien molta terra, i el seu pare, nascut a la 
Cabanya d’en Toni de Tortellà, els feia de mosso. Així 
va ser com l’Alberta Abulí i en Ventura Vilar de Can Ci-
gala d’Argelaguer, coneixedors del cas de la Paquita, la 
van afi llar quan tenia 4 anys perquè pogués fer compa-

nyia a la seva fi lla Francisqueta, que havia nascut amb 
certa minusvalidesa física. Entre la Francisqueta i la Pa-
quita hi havia força anys de diferència, fet pel qual a la 
llarga la Francisqueta li va fer de mare. Abans de complir 
els 10 anys la Paquita, el matrimoni de Can Cigala morí, 
i la Paquita es quedà sola amb la Francisqueta, perquè 
el seu pare ja feia uns anys que havia marxat a treballar 
a Figueres. Van ser uns anys durs per a la Francisqueta 
i la Paquita; tenien una vaca i alguns altres animals, i la 
Paquita, a l’edat de 14 anys, va entrar a Can Fontfreda, 
on treballà durant 6 anys.

Més endavant va conèixer un noi de Màlaga, l’Andreu 
Capitán Montenegro, que vivia a Maià de Montcal; van 
festejar un parell d’anys i es van casar que la Paquita 
encara no havia fet els 18 anys; ell encara havia de fer el 

servei militar, i per la condició de casat i tenir ja les dues 
nenes el van destinar al castell de Figueres. La Sònia ha-
via nascut el 2 d’octubre de 1975, i la Mònica el 23 de 
març de 1977.

 Fotos de família: els seus pares, l’àvia amb la Paquita a coll i la Francisque-
ta amb la Paquita quan l’acolliren a Can Cigala

 El dia del seu casament amb el seu pare i la Francisqueta de Can Cigala

Nascuda a Sant Roc, a Olot, el 18 de desembre de 1956, i batejada a Sant Esteve, la Paquita 
ens té preparat un resum de la seva vida, “que no ha estat fàcil perquè he crescut sense 
família”, ens diu, però que està carregada de sorpreses que ens porten a la conclusió que 
la Paquita és una “autèntica amazona” no només perquè muntava a cavall, sinó perquè ha 
sabut superar i deixar enrere les adversitats per viure en l’actualitat de forma tranquil·la i 
serena.
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Van viure un parell d’anys amb la Francisqueta i després 
se’n van un parell d’anys a Lleida amb la família d’ell, 
fi ns que fi nalment es van separar. La Paquita va tornar a 
Argelaguer i va conèixer en Josep Marqueta López, basc 
fi ll d’Hernani, amb qui, malgrat la diferència d’edat, les 
coses van anar sorgint fi ns a consolidar-se com a parella. 
Foren els millors anys de la Paquita, amb les seves fi lles, 
en Josep i els fi lls d’aquest d’un matrimoni anterior. En 
aquesta època la Paquita treballà a Bruguer molts anys, 
però molt aviat els problemes de salut van fer que hagués 
de plegar.

En Josep Marqueta venia d’Olot; havia comprat els ter-
renys a la zona de Can Portella i hi va instal·lar un taller 
de torneria primer i després s’hi va fer una casa, on en-
cara ara viu la Paquita, que recorda d’en Josep que per 
a ella va ser molt important, perquè li va fer de parella i 
de pare alhora. En Marqueta era un home que coneixia 
molta gent, que “ho va tenir difícil quan va arribar”, diu 
la Paquita, però després “tot va anar més bé”; “tenia 
molt temperament, però alhora era molt bo fent favors”. 

Ara la Paquita viu sola en aquesta casa que construí en 
Josep Marqueta, plena de records de la vida en comú i 
dels mobles que havia fet a la torneria, i amb un esplèn-
did i ben cuidat jardí que dona tranquil·litat a la casa. 
Les seves fi lles viuen fora: a Lleida, la Sònia, i a Bèlgica la 
Mònica, i procuren visitar-la sempre que poden.

La Paquita i els cavalls

En Marqueta tenia afi ció pels cavalls, però la Paquita ens 
explica que la primera persona que la va posar sobre un 
cavall va ser la Margit Kocsis, la coneguda artista i pinto-
ra, famosa per un anunci en què muntava un cavall blanc 
per a les bodegues Terry i que morí a fi nals de 1984, 
amb qui eren molt amigues i a l’estiu llogaven cavalls i 
anaven a fer voltes pel poble. Primer els llogaven i al fi nal 
muntaven els cavalls que en Marqueta i la Paquita tenien 
a casa, perquè ell també era molt afi cionat als cavalls.

En Josep tenia la titularitat de ramader i la instal·lació de 
nucli zoològic a Argelaguer. Van anar a Còrdova a bus-
car l’Alcazarquivir, un cavall de pura raça espanyola de 
pèl blanc i negre que provenia de l’eugassada militar de 
Badajoz que van comprar a un procurador de tribunals. 
Era un cavall ensenyat en la domadura, i a Còrdova van 
estar uns dies fent classe per aprendre l’art del domatge. 

Personatge

 Dinar a Can Marqueta amb les seves fi lles i les seves famílies

 Amb l’Alcazarquivir, amb qui participà en diferents fi res i exhibicions de 
domatge

 La Paquita amb les seves fi lles i amb Josep Marqueta
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Fins i tot el juliol de 1993 el Diari de Girona publicava 
la notícia que l’Alcazarquivir participà en diverses exhi-
bicions de domatge espanyol a Còrdova després que uns 
domadors de cavalls demanessin al Josep la cessió del 
seu cavall per participar en les exhibicions de domadura 
de la zona. La Paquita era qui muntava el cavall, i a la fi ra 
de Montilla va obtenir un premi com a “millor amazona 
vinguda de més lluny”. 

“El cavall em va ensenyar més coses ell a mi que jo a ell; 
era un animal molt noble i valent, i ens vam anar aco-
blant… Hi vaig disfrutar moltíssim”, recorda la Paquita, 
que durant uns anys participà en cavallades, exhibicions, 
a la festa de Sant Josep, Sant Antoni... En Marqueta pu-
java al cavall, però li agradava més veure com muntava 
la Paquita, que havia après més com tractar-lo. 

Havien construït quadres a la mateixa casa i van arribar 
a tenir set cavalls; hi havia un picador on entrenaven i 
cada estiu hi feien classes; la casa és plena de trofeus i 
reconeixements que recorden aquests anys.

Al desembre farà 17 anys que en Josep va morir; l’Al-
cazarquivir, en “Quivir”, com li deien, es va morir al cap 
de dos mesos de la seva mort, després d’haver viscut 29 
anys a Argelaguer.

Ara la Paquita, que per problemes de salut no pot sortir 
gaire de casa, ha descobert una nova afi ció, les xarxes 
socials. Té facebook, instagram i twitter, i segueix les 
notícies i diversos personatges relacionats amb els tres 
camps que més l’interessen: la música, la poesia i la fo-
tografi a. Fa quatre anys va veure un vídeo d’un compo-
sitor, pianista i cantant d’Hongria a qui li va comentar 
que li havia agradat molt la seva actuació. Va ser l’inici 
d’una amistat que portà la Paquita a Budapest i a l’Attila 
László, que és com es diu l’artista, a Argelaguer. Ara la 
Paquita fa publicitat dels seus concerts a les xarxes soci-
als i elabora muntatges amb fotos seves per promocio-
nar-lo. Comparteix amb aquest artista una gran amistat, 
i a les xarxes socials s’obre al món amb el mateix apas-
sionament amb què damunt en “Quivir” participava en 
exhibicions i cavallades.

Dolors Olivé

Personatge

 Amb l’Alcazarquivir, durant una desfi lada

 La Paquita a les xarxes socials ha conegut l’artista László Attila, que s’ha 
convertit en un gran amic

17853 ARGELAGUER - La Garrotxa - Girona

Tel./Fax 972 687 457
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A la Lurdes sempre li havia agradat cosir —n’havia après 
de la seva mare Quimeta, que havia brodat i fet ganxet 
amb les monges a Porqueres—, i fa uns 15 anys es va 
apuntar a un curs de patchwork a Banyoles, fet que, sense 
ser-ne ella gaire conscient, va ser l’inici d’una dècada de-
dicada a cosir pedaços. Al llarg d’aquests anys ha assistit 
a moltes fi res, ha consolidat un grup de treball a Tortellà, 
ha fet de mestra a la llar de jubilats de Besalú, al centre 
cívic de Sant Miquel a Olot i en una associació de Melian-
ta, i va fer una exposició per Sant Damas a la Capella de 
Santa Anna a Argelaguer el 2013, a banda de col·laborar 
molts anys en l’exposició que es fa cada any a Tortellà per 
la Fira de Quaresma.
Ja fa anys que té el dimecres a la tarda lliure, i ha apro-
fi tat aquestes tardes per fer vànoves, quadres, coixins… 

Lurdes Bernad
Artista del patchwork i les peces de feltre

peces diverses de colors vius i alegres. Es van unint cosint 
a mà diferents peces de tela comprada a metres, gairebé 
sempre de cotó, i els patrons o models s’extreuen de re-
vistes majoritàriament americanes… També es pot cosir 
a màquina, sobretot per unir diferents requadres grans. El 
patchwork, que inicialment servia per estalviar, ara s’ha 
convertit en una afi ció no gaire barata; en principi només 
necessitem teles de colors, llapis i regle, tisores i fi ls de 
colors, però un edredó per a l’hivern (és a dir, amb un top 
de retalls, un farciment o boata de llana o acrílic i un sota, 
que és un llençol que ho cobreix tot i que portem a cosir 
perquè les tres parts estiguin unides) pot arribar a costar 
uns 500 euros.
L’afi ció al patchwork de la Lurdes fi ns i tot l’ha portada a 
fer un viatge a Filadèlfi a, entre Nova York i Washington, 
per visitar la comunitat dels amish, que es disputen amb 
els alemanys ser els pioners d’aquesta labor. Els membres 
d’aquesta comunitat fan peces com ara vànoves utilitzant 
pedaços sense estampar que combinen diferents colors 
austers que després venen als turistes encuriosits que so-
vint els visiten.
A banda del patchwork, els darrers any la Lurdes i el grup 
de dones de Tortellà amb qui s’asseu cada dimecres i 
comparteix estones de treball han començat a diversifi car 
fent uns altres elements: peces de feltre.  
El feltre va ser el primer material tèxtil creat per l’home 
amb llana d’ovella, i actualment sorgeix de conglomerar 

El patchwork, en català anomenat “labor de retalls” (de patch ‘retall’, ‘pedaç’ i work ‘treball’, 
‘labor’), és un tipus de labor que es considera molt antic però que es va desenvolupar als Es-
tats Units d’Amèrica amb la Gran Depressió als anys trenta com a recurs per reutilitzar la roba 
vella en forma de retalls per fer front a la manca de teixits que hi havia. Els primers edredons 
es farcien de llana, cotó o fi ns i tot amb pallofes de blat de moro… El patchwork ha passat 
èpoques de més o menys èxit, però ara és una labor considerada com a expressió artística que 
podem veure plasmada en edredons, coixins, quadres a la paret, roba, catifes… que manté un 
notable grup d’adeptes. 
Les peces de feltre, per la seva banda, també tenen una llarga tradició, però sembla que darre-
rament són molt populars, tant entre els grans com entre els més petits, pel gran resultat que 
es pot obtenir amb una mica de roba i ganes de cosir… els models i patrons que es poden 
trobar a internet ens donen una idea de la gran popularitat d’aquesta manualitat.

Gent d’Argelaguer
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amb vapor i pressió diverses capes de fi bres de llana sin-
tètiques. És un material lleuger i moldejable, impermea-
ble, fàcil de tallar i que pot tenir una llarga vida, caracte-
rístiques que el fan un bon material per a les manualitats. 
Podem trobar feltre acrílic, de llana, feltre adhesiu o sin-
tètic, i s’utilitza per fer barrets, estores, sabatilles i per fer 
manualitats com ara marcs per a fotografi es, clauers, gar-
landes per al Nadal, i tota classe d’animals, com si fossin 
de peluix, amb un farciment acrílic. A internet i en revistes 
especialitzades hi ha patrons per fer moltíssimes coses, 
ens explica la Lurdes, que té el menjador ple d’animalets 
i personatges molt divertits i tendres formant sovint fa-
mílies o escenes d’un mateix tema. Totes les peces són 
molt acolorides, amb feltre es pot treballar amb tots els 
colors imaginables, i moltes d’elles semblen personatges 
de contes de fades divertits i entremaliats que t’arrenquen 
un somriure. Tampoc és un entreteniment que demani poc 

pressupost si es vol treballar amb molts de colors i amb 
feltre de llana, de més qualitat.
En parlar d’aquestes afi cions la Lurdes ens comenta el po-
der curatiu que poden tenir aquestes manualitats, perquè 
l’esforç i la concentració que et demanen poden acon-
seguir distreure’t dels problemes i maldecaps. Fer-ho en 
grup en època sense pandèmia també hi deu infl uir. Això 
sí, “no s’ha de tenir pressa, la paciència és fonamental”, 
ens explica. Però pel resultat sempre val la pena, com ob-
servareu en les precioses fotografi es dels treballs de la 
Lurdes. 
Endavant Lurdes i companyes, continueu omplint les tau-
les, fi nestres i parets de follets, habitants del bosc i de tota 
mena d’animals, representacions i famílies, i convideu-nos, 
això sí, a poder admirar els vostres treballs en exposicions 
o mostres, la vostra obra sempre és reconfortant.

Dolors Olivé

Gent d’Argelaguer
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En Joan de Beuda i en Met Sisrals,
mestres calciners

Article que va ser publicat a la revista núm. 26 de Les Garrotxes en el dossier: “Picapedrers, miners i calciners”, de la tardor de 2020.

En Joan Oliveras i Badosa va néixer el 1913 a la gran pai-
ralia de Ca n’Oms de Beuda, que es troba molt propera a 
la també gran casa pairal de Can Maholà. Eren masovers.  
En Joanet de ben jove treballà de pagès i a bosc i de 
ben jove ja va començar a barrinar en projectes, negocis 
i números. En esclatar la Guerra Civil, fou cridat a fi les i 
lluità al front d’Aragó i a la batalla de l’Ebre. En acabar la 
Guerra, en Joan retornà a Beuda i continuà abocat, com si 
res, en el món del treball i dels negocis. Era decidit i res el 
feia afl uixar. Tenia una visió clara de futur. Ben prompte ja 
fou l’encarregat de portar una bona colla d’homes a tallar 
i a netejar boscos. I aviat se li va encendre la bombeta 
d’engegar el negoci de l’elaboració de la calç. Vivia al peu 
de l’Alta Garrotxa i tota la muntanya, pedra i penyes eren 
calcinals i hi començava a haver-hi demanda. Era un cul 
inquiet i com a tal se’l coneixia per diversos noms: En 
Joan de Beuda, en Joan de la Calç, en Joan de la Botiga, 
en Joan el carter.

Es va casar a inicis dels anys 1940 amb l’Engràcia Surroca 
i Soler del mas Gircós de Sant Ferriol i anaren a viure al 
poble de Beuda, on ara hi ha el restaurant ca la Monser-
rat. Allà va portar una botiga de queviures i d’una mica de 
tot, a més de treballar a bosc i amb la calç. Era un no parar 
d’obrir negocis. A la botiga de Beuda hi naixeren els seus 
dos fi lls. En Silvestre, el 1944, que estudià magisteri i més 
tard fou mestre a l’escola de Besalú i en Narcís, el 1949, 
que treballà en el món mercantil. A en Joan se li va morir 
la dona de malaltia als 37 anys i posteriorment es tornà a 
casar en segones núpcies amb la Margarida Serra i Burgas 
del mas Ca n’Horts de Beuda i tingué un altre fi ll molt més 
jove, també amb el nom de Silvestre.
En Joan ho tenia clar i ho va aplicar. Per a una rendible 
elaboració de calç calia construir els forns en punts estra-
tègics, al costat de la matèria primera, la pedra calcinal i 
molt propers a terreny forestal, ja que era necessària la 
crema de molta brancada de llenya per a coure la calç. I 
calia fer el forn en un marge alt, així es podia treballar des 
de baix, per introduir la brancada i des de dalt, per contro-
lar i regular el procés i per a treure la calç cuita.
L’empresa d’en Joan va créixer ràpid. La demanda aug-
mentava. En poc temps va arribar a tenir més de 20 
treballadors, els quals feien dos tipus de feines ben dife-
renciades. Uns eren els encarregats de tallar o recollir la 
brancada dels boscos tallats, fer-ne feixes i traslladar-les 
cap al forn. Es necessitava una quantitat molt i molt gran 
de brancada, parlem de tones. Els altres treballadors eren  
de l’ofi ci, els especialistes, els responsables d’una bona 
cuita. Eren els calciners. En Joan tenia molt bons treballa-
dors, els millors. El seu encarregat gran era en Jaume Ser-
rat i Mercader d’Argelaguer (1929-2020), molt més cone-
gut per en Met Sisrals. Un dels fi lls d’en Joan comenta que 
“era en Messi dels forns de Calç.” També hi treballaven 
els seu germà, en Miquel, el seu pare conegut per en Joan 
Lau, per haver nascut a Can Lau del mateix poble i mestre 
d’en Met, i en Salvador Badosa, també d’Argelaguer.
En Joan de Beuda o de la Calç va fer construir més de 
dues dotzenes de forns nous, entre els termes de Beuda, 
Sales de Llierca i Sant Ferriol. Ara ja formen part del patri-
moni arquitectònic del país. Solien tenir entre 2 i 4 metres  Forn de calç a Sant Ferriol. Arxiu: Josep Vilar
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de diàmetre i uns 4-5 metres de fondària. Molt proper al 
riu Borró, en el sector de la casa de Reig, es construí un 
forn on s’hi podia fer cabre uns 80 camionats de pedra. 
I com que era necessària tanta i tanta llenya, i calia por-
tar-la amb carretes, i per tot això, va refer moltes velles 
carreteres, com la de Sales a Beuda i també en va fer de 
noves, com les del sector de Can Terrades, Can Nierga, el 
Carles i mas Perer cap a Beuda i les del mas Reig i Gircós 
de Sant Ferriol, cap a la carretera general. 

El miracle d’en Joan de la Calç
En Joan un dia va tornar a néixer. No era el seu dia de 
partir, com no ho fou a la batalla de l’Ebre. Era vers el 
1952. Tenia prop de quaranta anys. Va passar en el forn 
de calç que hi ha al costat de la carretera que va de Sant 
Ferriol al mas Perer, a tocar el torrent del Buaranc. Va pujar 
dalt del forn per repassar-lo, perquè ja es començava a 
deixar refredar. Furgà amb una barra el sostre i la volta 
de dalt va cedir. En Joan va caure de ple dins el forn. El 
tragueren ràpid per sota. Havia traspassat tot el forn amb 
una temperatura de la calç de centenars de graus. Era un 
dia d’hivern i anava molt abrigat. En va sortir viu, però 
ben cremat, principalment l’esquena i braços i cames. Fou 
ingressat a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, 
on hi restà setmanes, patint i lluitant per a sobreviure. Ell 
sempre contava i ho refermava dient “això és cert”, que 
a l’habitació del costat hi havia vist un bagul preparat per 
a encaixar-hi un mort. Contava que era l’única persona 
que havia vist el bagul on seria enterrat. De les cremades 
en va patir seqüeles sempre més. La pell no podia estar 
en contacte ni amb un polsim de calç, ja que sagnava de 
seguida, i la mà dreta li quedà com encartonada amb molt 
poca mobilitat.
Refet del greu accident, continuà endavant amb aquella 

energia que no s’esgotava mai. Comprà un solar a la sor-
tida de Besalú, al costat de la carretera de Besalú a Ba-
nyoles. Era un estratègic terreny amb força marge, idoni 
per a construir dos grans forns per a coure calç a gran 
escala. Les pedres eren portades en camió de la pedrera 
del Castellot de Beuda (calç més fosca) i de la pedrera de 
Llers (calç més blanca i de més qualitat). Ell era l’amo únic 
de l’empresa batejada com DECSA (Derivados Cálcicos 
Sociedad Anónima). Tenia d’escrivent el mestre de Beuda, 
el Sr. Roure, natural de Tortellà. Venia la calç principalment 
a les empreses constructores i cada vegada més a la pa-
perera Torras Hostench de Sarrià de Ter. Més tard a la nova 
fàbrica sobre un garatge i magatzem, hi construí una casa 
on tota la família hi va anar a viure.
Al cap de pocs anys i vista la demanda de calç, uns empre-
saris potentats de Girona li proposaren de construir una 
nova fàbrica a la zona de Pont Major de Girona. Ell accep-
tà. Els grans accionistes foren el que fou president de la 
Diputació, Antoni Xuclà, i l’empresari Ramon Noguera, i 
també en menor mesura el mestre Roure. El nom de l’em-
presa fou el mateix, DECSA. La major part de la calç que 
s’hi elaborava era portada a la paperera Torras Hostench, 
ben propera. Però l’aventura empresarial de Girona va 
durar pocs anys. El 18 de desembre de 1965, va haver-hi 
una forta explosió a la paperera Torras amb vuit víctimes 
mortals i molts ferits i es va reduir un temps la producció. 
A en Joan li proposaren una quantitat de diners a canvi de 
vendre la seva part i ell va tornar a acceptar. Però el cap i 
el cul d’en Joan no paraven mai. Va invertir i va comprar la 
casa de pagès i les seves terres de Can Camps de Besalú. 

 En Joan de la calç amb la seva primera dona i els dos fi lls, en Silvestre, el 
gran i en Narcís; es pot observar la mà dreta cremada i agarrotada d’en Joan. 
Arxiu: família Oliveras

 Forn de calç segons dibuix de Miquel Fullana al Diccionari de l’Art i dels 
Ofi cis de la Construcció
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I al cap de poc es va construir la gran urbanització de 
Can Camps de Besalú, amb les típiques cases baixes i de 
color clar, que es troben a la sortida de Besalú en sentit a 
Figueres. Ell i la família es quedaren la casa de pagès, que 
quedà ubicada al centre de la urbanització i de seguida 
hi van obrir una botiga de queviures i aviat un petit su-
permercat. Era cap a l’any 1967. La qüestió era no parar 
d’obrir negocis.
En Joan va morir relativament jove, el 1980, amb 66 anys. 
N’hi ha que diuen que si hagués viscut més anys, Port 
Aventura seria a Besalú. Els seus fi lls, amb orgull, també 
comenten en broma: “El pare, amb poca lletra, va fer més 
obres que la Mare Teresa de Calcuta”. “Això sí, ell feia 
com els russos, quan guanyava ho explicava amb la boca 
grossa, però quan hi perdia ho callava”. En Joan de la 
Calç, que va tornar a néixer de dins d’un forn de calç, tot 
un personatge.

En Met “Sisrals” d’Argelaguer

Era un gran mestre calciner i ell no ho sabia. Tot ho havia 
après del seu pare, en Joan “Lau”. No havia esguerrat 
mai cap fornada. Enguany, el passat mes de juliol ens va 
deixar, a punt de complir 91 anys. Quan se li preguntava 
per la feina de coure calç, a en Met li agradava i explicava 
amb passió una informació del tot valuosa: “Era molt im-
portant per una bona cuita que l’obertura de baix, on s’hi 
afegia la llenya, fos ben estreta, ja que si no s’escapava 
molt de foc i escalfor. Una fornada de 40 tones de pedra 
solia durar una setmana. Una setmana que el forn havia 
de cremar dia i nit. Érem tres homes que treballàvem en 

torns de tres hores cadascú, el que plegava despertava 
el següent. No necessitàvem despertador. La brancada, 
l’afegíem amb una forqueta llarga de ferro. Era un no pa-
rar de carretes que traginaven feixines cap al forn. Solia 
ser brancada seca de pi. Per a una fornada es necessita-
ven una dotzena d’homes, tres pel forn i vuit o nou per 
recollir i traginar llenya. La temperatura de la cuita havia 
de ser sempre d’uns 800 graus. Els primers dies no paties 
posant brancada, ja que no tirava gaire, però quan agafa-
va la temperatura bona, xuclava molt. Hi tiraven un feix de 
llenya i es consumia en un moment. No quedava ni el ca-
liu. Tenia un tiratge bestial. En tres hores es gastaven unes 
trenta feixines, així que aneu comptant. Quan s’arribava 
als 800 graus sortia a dalt un fum negre, que eren els 
gasos que anava deixant la pedra calcinal. S’havia d’anar 
furgant, fer forats per dalt per regular la bona cuita. Al cap 
d’uns dies sortia de cop el fum de color blanc i volia dir 
que la pedra ja era cuita. Les pedres s’havien desfet i la 
volta de baix quedava ben tapada. Era el senyal de deixar 
de posar llenya. Després s’havia de deixar refredar i per 
dalt s’anava traient la calç. Se solia fer una fornada cada 
mes. Els que cuidaven del foc cobraven una mica més, ja 
que era una feina dura. Només es podia esguerrar una 
bona cuita quan a mig fer venien dies de molta pluja que 
feien reduir la temperatura del forn”.
En Met va ser un dels últims i grans calciners tradicionals 
i ell no ho sabia. Així li havien ensenyat i així ho havia 
transmès.

Josep Vilar i Vergés

 En Met “Sisrals” al centre i a l’esquerra en Cisquet de Ca la Xica en el 
casament dels pares, en Joan i la Remígia, el 1954. Arxiu: Joan Vilar

 Joves d’Argelaguer. En Met és el de dalt a la dreta. Finals dels anys 1940. 
Arxiu: família Serrat

Història
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Escola

Per què ens agrada anar a l’escola?
Hem volgut recollir l’opinió dels nostres alumnes sobre com valoren l’experiència viscuda de treballar des de casa i 
connectar-se a l’escola de manera virtual. La gran majoria ha manifestat el seu desig d’assistir a l’escola presencial-
ment. A partir d’aquí van expressar els motius de perquè escollien aquesta opció.

Camp Madà, 9 - 17850 Besalú

Tel. 972 59 02 54 - Fax 972 59 02 90

info@jjuanola.com - www.jjuanola.com

Pol. Ind. Can Portella, s/n

17853 Argelaguer

Tel. 972 28 73 00 - Fax 972 28 73 02

talleres.leonardo-sanz@rediveco.com

Tallers L. Sanz
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Escola

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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Activitats de l’AMPA
Qui ho hauria de dir fa uns mesos que totes les activitats que organitza l’AMPA es quedarien parades en sec; ens hem 
quedat sense poder celebrar Sant Jordi, l’inici de curs ha estat una mica estrany, la castanyada, tan popular al poble, 
tampoc s’ha pogut fer... Estem en una època d’incertesa; només ens queda esperar que tot s’acabi aviat i poder tornar 
a la normalitat el més aviat possible i poder tornar a organitzar alguna coseta pel poble.
Aquests dies de festa major, segurament molts de vosaltres ja començareu a preparar l’arbre de Nadal, us adjuntem una 
manualitat que segur que agradarà a petits i grans perquè us quedi un arbre xulíssim!
També per als més cuiners i llaminers, unes roses de pasta de full i xocolata, molt fàcils de fer i que estan boníssimes!!!
Us animem nens i nenes, pares i mares, avis i àvies a fer alguna d’aquestes propostes i enviar-nos una foto al correu 
electrònic de l’Ampa: ampa_argelaguer@yahoo.es i la publicarem al whatsapp de pares i mares de l’escola.

 

AMPA Escola Montpalau d’Argelaguer

AMPA

Roses de pasta de full i xocolata
Ingredients: 2 masses de pasta de full, xocolata per 
untar i un ou

Agafarem una massa de pasta de full i l’estirarem 
sobre la taula. L’untarem amb la xocolata i hi posa-
rem l’altra massa de pasta de full a sobre. Tallarem 
la massa en línies verticals d’uns 2-3 cm de gruix. 
Agafarem cada tira i l’enrotllarem sobre si mateixa 
i a la vegada l’enrotllarem donant-li forma de rosa. 
Només ens quedarà pintar-la amb ou i posar-la al 
forn uns 15 minuts a 180º. Bon profit!

Boles per l’arbre de Nadal
Material: globus, fil de colors, cola blanca i aigua

Primer de tot, inflarem el globus segons la mida que 
vulguem que tingui la bola. Agafarem el fil i anirem 
enrotllant-lo al globus fins que hàgim fet unes quan-
tes passades. Seguidament posarem el globus en un 
bol, en el qual haurem fet la barreja prèviament de 
meitat de cola blanca i meitat aigua i seguidament 
només ens queda esperar 24 h que estigui ben sec. 
Passat aquest temps podem fer explotar el globus 
i ja tenim una magnífica bola per decorar el nostre 
arbre de Nadal!
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Des de la darrera Argelaga, i 
fi ns al dia d’escriure aquest 
article, el Consell de Poble 
hem fet tres reunions, una al 
juny, l’altra al juliol i la darrera 
a l’octubre.
Els temes que hem tractat són 
els següents:

La Plaça que vull
Després de l’estiu s’ha publicat 

la convocatòria del Concurs d’idees 
pels projectes de La plaça que vull, que va 

estar obert fi ns al 6 de novembre. Tota la docu-
mentació es pot consultar a la pàgina de Contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya.
El següent pas serà la selecció de les tres millors propos-
tes per part d’un jurat. La representant del CdP (amb veu 
però sense vot) per fer el seguiment de la tria del jurat 
és la Carme Yeste. El CdP li ha fet els següents encàrrecs:
• Si és possible, i sempre que la qualitat ho justifi qui, que 
de les tres propostes triades pel jurat n’hi hagi que con-
templin les que mantenen l‘edifi ci de la plaça i que no el 
mantinguin, ja que va ser un dels punts en els quals no 
hi va haver acord durant el procés participatiu (i estàvem 
dividits bastant 50%-50%).
• Vetllar per la transparència del procés del concurs i la 
selecció de les propostes fi nalistes.
• Informar de tot allò que es pugui al CdP.
Una vegada les tres proposes del Concurs d’idees es-
tiguin seleccionades, organitzarem activitats per ex-
plicar-les, com per exemple una jornada perquè siguin 
presentades al poble i, després que entre tots puguem 
triar-ne una de les tres, per dur-les a terme.

El parc infantil
Està en procés l’elaboració de la renovació del parc infan-
til. Totes les propostes que van fer els nens i nenes en la 
celebració de la castanyada del 2019 han estat transme-
ses a l’Ajuntament i es tindran en compte.

El grup de cultura
Un grup de veïns ha estat fent unes reunions amb l’Ajun-
tament per tractar què es pot fer amb les activitats cul-
turals en la situació que hem estat vivint (i vivim encara) 
degut a la pandèmia per la COVID-19.
Hi ha tres nivells diferents: la situació conjuntural a què 
ens porta la pandèmia; el pressupost que es destina a la 
cultura (tenint en compte el que es pot fer i el que no); 
i la logística de les activitats culturals, que massa sovint 
tiba de voluntariat.

Grup de joves
S’ha creat el grup de joves d’El Guilar, que s’ha posat a 
disposició de l’Ajuntament.

Canals de comunicació
Hem creat una pàgina web on anirem penjant totes les 
novetats que passen sobre la nostra taula. L’adreça és 
https://cdpargelaguer.wordpress.com/.
Us hi podeu subscriure i fer-nos arribar tots els sugge-
riments de millora que cregueu que hi hem d’incloure. 
Entre altres coses, trobareu les actes de les reunions.
També hem creat un canal de Telegram, per poder avi-
sar-vos més ràpidament del que també anirem publicant 
al web. Només cal que us instal·leu l’aplicació al mòbil i 
cliqueu l’enllaç següent: https://t.me/cdp_argelaguer.

Altres temes
Altres qüestions que hem tractat o que tractarem aviat 
són:
• Alguns veïns del barri vell demanen a l’Ajuntament que 
s’arregli el camí a l’aparcament de sota l’església. L’Ajun-
tament ja havia detectat que els forats que hi havia eren 
massa grans i en el moment d’escriure aquest article ja 
s’han aplanat.
• En properes reunions es podria parlar de com el turis-
me està afectant al poble i dels plans per a l’urbanització 
d’Argelaguer.

El Consell de Poble informa
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Consell del poble
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Renovació del Consell de Poble
Segons el reglament del CdP, els seus membres són triats 
per votació sense llistes i es renoven cada dos anys. Se’n 
mantenen tres, per poder establir continuïtat amb els que 
vindran. Per aquesta primera renovació encara no hem 
triat qui seran els que es quedaran, però ho farem aviat.
La renovació s’hauria de fer ara al desembre, però ho 
haurem de posposar perquè amb les restriccions actuals 
no sembla que es pugui fer una activitat d’aquest tipus.

Proposta d’acompanyament
Resilience Earth ens continua ajudant en aquesta aven-
tura del CdP, i d’anar aprenent per ser cada vegada més 
autònoms.
L’Ajuntament ha demanat una subvenció (que han con-
cedit), per cobrir aquestes despeses.
I no us ho perdeu: fi ns i tot ens volen posar d’exemple per 
a altres pobles que volen fer una experiència semblant!
El Consell de Poble ens reunim cada dos o tres mesos. 
Trobareu les actes de les reunions a l’apartat de Participa-
ció del web de l’Ajuntament i ara també al nostre web. Ja 

sabeu que podeu contactar amb qualsevol de nosaltres 
per fer-nos arribar suggeriments, consultes, propostes i 
contrapropostes.
Som: Enric Badosa, Guillem Ballaz, Marta Dorca, Roser 
Fàbrega, Eulàlia Massana, Oriol Massanet, Andreu Ne-
bot, Miquel Palol, Assumpció Vinyoles i Carme Yeste.
I recordeu que també tenim una bústia del CdP que està 
al Casal d’Argelaguer.

Consell del poble

La Fleca
d’Argelaguer

Ctra. d’Olot, 15 - 17853 ARGELAGUER

Tel. 972 68 75 49

Ctra. Olot, 35

ARGELAGUER
Tel. 972 28 71 56
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doble tall per a la infanteria 
i per a una menor distància.

• Abans que se’ls esgotessin, 
se’ls subministraven des dels 
carros manats de fl etxes 
en dotzenes exactes. Els 
encarregats d’aquest 
treball eren els nens, su-
fi cientment àgils i ràpids 
per a realitzar aquesta feina, 
les fl etxes les clavaven a terra, 
davant dels arquers, perquè po-
guessin disparar més ràpid. Molts 
dels nens morien en els combats.

• Els diumenges al migdia, a tots 
els poblets de l’Anglaterra dels se-
gles XII, XIII o XIV, els reis obligaven 
als diferents comtes i senyors 
dels poblets a organitzar 
tornejos de tir amb arc. Vo-
lien estimular la pràctica de l’arqueria, la base dels seus 
exèrcits. Els arquers anglesos no eren soldats, eren pagesos 
que, a canvi de diners, signaven un contracte per anar a la 
guerra. A la sortida de l’Església, tothom es dirigia a una era 
propera, on se celebraven tornejos de tir amb arc. Al voltant 
de les esglésies dels pobles anglesos s’han trobat les pedres 
gastades on els arquers esmolaven les fl etxes.

• A fi nals del segle XIV s’acaba el regnat de l’arc com a arma 
superat pels primers trabucs. A mitjans del XV apareix a An-
glaterra el primer club esportiu de tir amb arc.

• Un últim llegat dels arquers que ens ha 
arribat als nostres dies és el signe de la 
victòria que fem amb dos dits de la nos-
tre mà. Quan agafaven presoner a algun 
arquer li tallaven els dos dits que es fan 
servir per agafar la corda, d’aquesta 
manera se l’inutilitzava com a soldat. 
Abans d’una batalla, els arquers fe-
ien aquest signe mostrant els dos 
dits per indicar a l’enemic que podi-
en tirar fl etxes.

Poligaris

Va d’arquers medievals…
Aquest 2020 no passarà a la història com 

un any de competicions i, per tant, no us podem parlar 
d’èxits esportius, ni de tornejos organitzats. Aquests mesos 
de semiconfi nament sí que ens permeten recordar el passat 
i de com hem arribat a aquest present. Per això us parlarem 
una mica de la història del tir amb arc i d’una època, l’Edat 
Mitjana, en què l’arc com a arma de guerra i com a eina per 
aconseguir menjar va ser decisiu. A fi nals d’aquest període, 
tot allò relacionat amb la pólvora estava en moments molt 
àlgids, arribant a convertir el tir amb arc en un esport.

Des de fa molts anys el nostre club participa en fi res i mer-
cats medievals. A més de fer que tothom del públic pugui 
gaudir tirant fl etxes, aprofi tem per explicar històries medie-
vals d’arquers i arqueres. Aquestes en són algunes:

• El costum actual, en incorporar-se a fi les, del tall de cabell 
prové de la norma de tallar el cabell als arquers perquè no 
sobresortissin dels casc a fi  que les llargues melenes de 
l’època no s’emboliquessin amb la corda de l’arc en ten-
sar-la.

• El temps mínim d’aprenentatge d’un arquer, segon els 
textos medievals, era d’almenys 8 anys.

• Els arcs eren de teix i en la guerra dels 100 anys se’n 
van necessitar tants que es van esgotar els boscos d’aquest 
arbre a tota Europa.

• En les batalles, el nombre de fl etxes que portava un ar-
quer anglès, segons les referències de la batalla de Crécy 
en Ponthieu, era de 24 o 36 fl etxes lligades en grups de 
12. Les primeres dotzenes portaven puntes llargues espe-
cials per a la cavalleria, l’última dotzena portava puntes de 



Geganters

Benvolguts veïns/es i amics/es d’Argelaguer,

Ja fa mesos que estem vivint moments estranys i difícils, en què ens hem vist obligats a limitar al màxim la nostra vida 
social, les trobades i les festes populars per tal de preservar la salut de tothom. Al maig ja no vam poder celebrar la 
Festa del Roser a causa de les mesures preses arran de la crisi del coronavirus, i la de Sant Damas tampoc sabem com 
la podrem celebrar, si podem. El que sí sabem és que per poc que puguem la comissió de Geganters té la intenció de 
fer una cercavila pels carrers del poble, però aquest cop més extensa per tal que la gent la pugui gaudir des dels portals 
i balcons de casa seva.

D’altra banda, des del punt de vista organitzatiu, ja fa alguns anys que l’associació està regida per una comissió ges-
tora de mínims. Aquests darrers mesos hem estat treballant per incorporar gent nova que aporti idees noves, ganes i 
energia per dur a terme les diferents activitats de Geganters, però encara necessitem ser molts més. És per això que 
fem una crida a tots els ciutadans d’Argelaguer que estiguin interessats a participar activament en la vida del poble i 
a mantenir vives les nostres tradicions, que es posin en contacte amb nosaltres per entrar a formar part de la família 
de Geganters. Així, en el moment que s’eliminin les restriccions, podrem reprendre les activitats de l’associació amb 
energies renovades, assegurant que els Geganters seguiran formant part de la cultura popular del nostre poble i que 
petits i grans en podran continuar gaudint durant els pròxims anys.

Podeu contactar amb nosaltres en la següent adreça de correu: gegantersdargelaguer@gmail.com

Moltes gràcies... esperem poder retrobar-nos ben aviat envoltats de música i xerinola amb en Màssio, el Dimoni, els 
Cabeçuts i els Burrets.

Comissió Gestora de Geganters
CaCabebeçuçutsts ii eelsls BBururreretsts.
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Brigada Jove

Brigades 2020
Aquest passat estiu la brigada jove d’Argelaguer, “Argelagaria”, vam realitzar diverses tasques de manteniment públic al 
municipi, sempre respectant les mesures i restriccions de seguretat contra la COVID-19. 

Com cada any vam treballar 4 setmanes seguides al mes de juliol. 

Vam realitzar tasques com: 

Envernissar bancs i altres fustes del poble. Pintar els jocs infantils de l’escola. Netejar les cabanes d’en Garrell. Netejar els 
carrers del poble escombrant fulles i branques i traient males herbes. També vam netejar el campanar de l’església Santa 
Maria d’Argelaguer i, com a última tasca, vam pintar un mural a favor de les comunitats com la LGTBIQ+, l’animalista, 
antiracista i feminista, a la pista d’esports d’Argelaguer.

Vam utilitzar un dia de cada setmana (els dijous) per anar a la piscina municipal de Tortellà, per descansar de les nostres 
activitats diàries dins de la Brigada.

La recompensa, que vam fer una setmana abans d’acabar les Brigades perquè diversos integrants no podien assistir-hi a 
l’última setmana, va ser anar a fer paintball a FANG AVENTURA a Banyoles.
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Casal de la Gent Gran

Casal de la Gent Gran d’Argelaguer
La Junta del Casal de la Gent Gran d’Argelaguer desitgem que us trobeu tots bé en aquests temps difícils que estem pas-
sant, i en especial molts ànims als nostres socis i sòcies.
Hem pogut continuar fent les sessions del Parc de Salut, però d’una manera diferent. Ens trobem per fer una petita camina-
da i a mig recorregut fem els exercicis corresponents.
I a fi nals d’octubre hem començat la gimnàstica a l’aire lliure, al costat del pavelló.
Les sessions són, respectivament: els dimecres de 9 a 10 h i els divendres de 4 a 5 h.
Tothom hi està convidat!
Com sabeu, aquest any encara no hem cobrat la quota anual de soci, perquè no hem pogut fer totes les activitats, ni tro-
bades, ni excursions, ni celebracions.
Si tot millora una mica cobrarem la quota al gener de 2021.
Ja us informarem! Fins aviat! Molta salut!!!
Aquí teniu una petita mostra del que hem estat fent.
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Salut

La Covid-19. Segona onada
Ja fa 6 mesos del primer article sobre la Covid a l’Argelaga 
i aquesta malaltia continua i continuarà aclaparant l’actu-
alitat sanitària i l’interès de la nostra societat; fem doncs 
una 2a part.

La Covid ens condiciona el dia a dia i ara ho ha fet amb for-
ça amb aquesta segona onada. He esperat al darrer dia que 
m’ha concedit la redacció de l’Argelaga per enviar l’article, 
tot i així, quan surti publicat ja hi haurà informació “cadu-
cada”. De totes formes intentaré respondre unes quantes 
qüestions que crec interessants:

Segueixen vigents els tres punts de prevenció: mascareta, 
distància i rentat de mans? Sí, però s’hi ha d’afegir un quart 
punt tant o més important: Ventilació dels espais. Cada ve-
gada tenim més clar que el virus es propaga pel fet de res-
pirar i no només amb la tos. Com més ventilem els espais 
públics, menys virus hi haurà al nostre entorn. 

Són útils les mesures actuals de “confi nament parcial”? 
Malauradament, sí. Dic malauradament pel mal que fa al 
comerç, als restauradors, a la cultura,... a l’economia en 
general. I també perquè aquest confi nament selectiu d’ara 
(nocturn i de caps de setmana) ens retalla els moments 
d’oci. Però és útil per parar la epidèmia. El virus no té cames 
i no anirà amunt i avall si no el portem nosaltres.

Era previsible aquesta segona onada? Rotundament sí, però 
no era gens fàcil aturar-la. Hem de ser realistes: ni podíem 
passar-nos tot l’estiu confi nats, ni hem tingut la capacitat 
per diagnosticar i aïllar tots els casos. En augmentar la in-
teracció entre les persones, han augmentat els contagis. La 
baixada de temperatures, que també condiciona més activi-
tats dins espais reduïts, ha fet la resta, i ja hem tingut aquí 
la 2a onada. Fixeu-vos que aquesta 2a onada ha afectat de 
forma important a pràcticament tota Europa i EUA, entre 
d’altres països, i tampoc l’han pogut aturar. 

Aquesta 2a onada és més o menys greu que la primera? És 
molt difícil comparar el març-abril amb l’octubre-novembre, 
doncs ara fem moltíssims més tests i per tant diagnosti-
quem molts més casos. Els indicadors de nombre de ca-
sos: taxa de PCR positives, incidències,... no serveixen per 
comparar la 1a i la 2a onada. Només ho podem comparar 
amb indicadors com ara el nombre d’ingressos hospitalaris, 
ingressos a la UCI i mortalitat. Amb aquests indicadors a 
la mà, podem dir, de moment, que va ser pitjor la primera 
onada que la segona.

És la Covid una malaltia tan important, o s’està exagerant? 
Contestant ràpidament, s’està convertint en la principal 
causa de mort a Catalunya i a molts altres països. Mireu, 

fi ns ara a Catalunya es morien en números rodons unes 
66.000 persones a l’any: 17.000 de tumors, 16.000 de ma-
lalties cardiocirculatòries (1a i 2a causes de mort) i només 
1.000 persones de malalties infeccioses. Doncs bé, portem 
uns 9 mesos d’epidèmia i ja han mort 14.600 persones per 
la Covid a Catalunya. Va pel camí de convertir-se en la pri-
mera causa de mortalitat al nostre entorn. 

Quina és la situació actual? En el moment d’escriure aquest 
article (8 de novembre), aquesta 2a onada s’està estabilit-
zant. Tot i que encara creixen el nombre de morts i hospita-
litzats, estan baixant els casos diagnosticats de nou i el risc 
de rebrot també baixa; bona senyal. 

I la pregunta més difícil: Com evolucionarà tot plegat? Crec 
que els propers dies anirem a millor, baixaran el nombre 
de malalts per Covid i les autoritats trauran restriccions de 
cara al Nadal. Per tant, és molt previsible que a fi nals de 
desembre o al gener tinguem una 3a onada de contagis. 
Anirem evolucionant amb pujades i baixades, com una grà-
fi ca amb dents de serra. Els sanitaris cada vegada tindrem 
millors eines diagnòstiques (ara estem fent tests antigènics 
ràpids que van molt bé) i també sabrem més com tractar 
els casos greus. Els nombrosos estudis en marxa portaran 
fàrmacs nous útils per tractar la Covid. Tot i així, fi ns que no 
tinguem una vacuna efectiva haurem d’estar molt pendents 
d’aquesta maleïda malaltia.

Joan Cabratosa i Pla
Metge de Família
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Què es cuina a Argelaguer?
Benvolguts i benvolgudes!

En l’actual situació de la 
Covid-19 hem de tenir mol-
ta més cura de la nostra 
alimentació per reforçar el 
nostre sistema immunitari. 
A part, que el confi nament 
no ens faci caure en l’avor-
riment a l’hora de menjar, i 
com que els aliments infl u-

eixen en les emocions, plats nutritius, saludables i sabo-
rosos com ara el que ens presenta la nostra protagonista, 
Gemma Gómez, ens ajudaran a afrontar anímicament 
aquesta estranya situació que vivim.

La llenguadina (que sovint es confon amb el llenguado) 
és una delícia de peix, de sabor suau i molt versàtil en la 
preparació. Tal i com ens l’ha preparat la Gemma, resulta 

Rotllets de llenguadina per la Gemma Gómez 
Ingredients (per a 4 persones):
• 400 g de fi let de llenguadina (limanda)
• 200 g de cua de gamba llagostinera gran
• Un grapat de cloïsses
• 50 g de ceba
• 1 copeta de vi blanc
• Farina
• Oli d’oliva
• Sal i pebre
• Aigua 
• Escuradents

Preparació:
Pelarem les cues de gamba, les salpebrarem i passarem per la paella. Les reservarem.
Salpebrarem els fi lets de llenguadina, i a dins de cadascun hi posarem una cua de gamba. Enrotllem els fi lets i 
els assegurarem amb un escuradents clavat. Tot seguit els enfarinarem i fregirem amb oli. Els reservarem.
A part, ja haurem posat una hora abans les cloïsses en aigua i sal per treure la terra.
En una cassola, posarem oli, all i julivert i ho fregirem una mica sense que quedi ros. Posarem dues cullerades 
de farina a dissoldre en mig got d’aigua i ho afegirem a la cassola amb la copeta de vi blanc. Netes les cloïs-
ses, les posarem a la cassola tapada i ho deixarem coure uns deu minuts.
Passat aquest temps, afegirem els farcellets de llenguadina a la cassola i deixarem fer la xup-xup pocs minuts. 
I ja ho tenim! A punt per emplatar!
Que vagi de gust!

molt atractiu al paladar. Llàstima que no disposem d’es-
pai per mostrar les imatges pas a pas d’aquesta recepta 
que ella ens ha enviat. Ella reconeix que no ha heretat 
l’afi ció a la cuina com la seva mare, defi neix la seva cuina 
de “supervivència”, però quan l’ocasió ho requereix s’hi 
posa a totes amb informació i dedicació. Aquest plat el 
feia sempre el dia de Reis la seva tieta i va captivar tant 
a la Gemma que ara el prepara sempre per Sant Damas, 
any rere any, i no pot fallar si no vol escoltar queixes de 
la família.

Molts coneixem les habilitats artístiques de la Gemma en 
diverses disciplines. L’he vist treballar en molts processos 
creatius i activitats relacionades amb l’experimentació i 
sempre aconsegueix sorprendre’ns i emocionar-nos. Així 
que encara que el llenguatge culinari no sigui una faceta 
distintiva seva, estic segura que aconseguirà transme-
tre’ns aquesta emoció. Ens hi posem?

Dolors Figueras

La recepta
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Què és el BAU?
Es coneix com a BAU —abreviatura de Business as usual 
i que podríem traduir com a Negocis com sempre— la 
política seguida pel govern britànic del Primer Ministre 
Asquith, durant els primers anys de la Primera Guerra 
Mundial. Es referia a la conveniència de mantenir estable 
el funcionament del país, que els ciutadans es comportes-
sin de la mateixa manera com abans de la guerra. Es creia 
que canviar el comportament era sinònim d’una victòria 
per a l’enemic.
Originalment, però, s’utilitzava per fer referència al fet 
que després d’una desgràcia com una inundació, un in-
cendi, etc., l’activitat continuava amb normalitat.
En el context actual, quan es parla del BAU ens referim 
que tard o d’hora superarem les crisis actuals i tot tornarà 
a ser com abans.
Aquesta creença que manté la majoria de la població i, 
aparentment la majoria de polítics i mitjans de comunica-
ció, és malauradament infundada.
És sorprenent que el constant i progressiu deteriorament 
de la situació general i particular de molts ciutadans no 
comporti un nivell de conscienciació i mobilització paral-
lel.
L’augment de l’atur, la reducció d’ingressos de l’estat i 
dels particulars, l’augment del deute i del preu de produc-
tes bàsics i del preu del petroli, de l’electricitat i del gas, 
la caiguda en les vendes al detall i de vehicles, l’augment 
dels desnonaments i de les persones que han de recórrer 
als menjadors socials, les difi cultats de liquiditat de les 
administracions i la impossibilitat d’obtenir crèdits tant 
per part de les administracions, de les empreses com dels 
particulars, el deteriorament i privatització dels serveis de 
benestar social, el retrocés en els drets socials i polítics 
o la desconfi ança creixent en els partits polítics, entre 
d’altres, són signes evidents que anem directes cap a un 
empobriment general de la població i un augment del risc 
d’esdeveniment violents.
Malgrat això, gran part de la població segueix esperant 
una recuperació que ens permeti tornar a fer el que equi-
vocadament creiem s’havia fet sempre: créixer contínua-
ment, accés a una energia abundant i barata, treball per 
a tothom i uns ingressos que ens permetin comprar tot 
allò que vulguem.
La realitat és però que els “negocis com sempre” no tor-
naran i que caldrà, entre tots, construir una nova socie-

tat en la qual el creixement continuat serà inviable per 
la manca de recursos, l’energia escassa i cara, el treball 
haurà de repartir-se i els ingressos seran limitats.
Seguir pensant en el retorn a la situació anterior a la crisi 
sanitària, ambiental, social i econòmica actual, ens porta 
a no actuar i a seguir inconscientment cavant en el pou 
en què estem i, com diu el proverbi, per sortir d’un pou, 
el primer que cal fer és deixar de cavar.

Miquel Tort
Article publicat el 2012 al blog

https://argelaguerentransicio.wordpress.com/
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Foto del sopar del futbol 2020 dels d’abans 
a Can Xac del divendres 3 de juliol

En el meu jardí hi he trobat un lloc de descans, 
de pau, de tranquil·litat.

Estic rodejada de tulipes, roses, geranis...
M’embriaga l’olor de romaní, menta, sàlvia...

Hi tinc el meu raconet per quan fa fred
i un altre per quan fa calor.

Necessito aquest espai, em permet retrobar-me,
aïllar-me quan és necessari.

Si cal, contemplar la natura i no pensar;
no fer res, a vegades, també s’hi val.

Sota l’ombra dels fruiters: pomer, pruner, magraner, 
perer... trobo la solitud buscada.

Jo sé que després del rebombori, tornarà a sonar la 
música.

Ara, aquest “coronavirus” ens ha fet adonar
de la fragilitat de l’ésser humà 
i ens ha fet aprendre a viure d’una manera diferent
per trobar la felicitat buscada en les petites coses
que potser no valoràvem prou.
És a dir, poder passejar, caminar, riure, abraçar, 
estimar...
En defi nitiva, ser feliç. 

Assumpció
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Una altra manera de viure
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Veïns i veïnes d’Argelaguer.
Si teniu alguna foto curiosa, original, 
extraordinària, insòlita, singular, estrambòtica, 
inusual, especial o sorprenent que afecti al nostre 
poble, no dubteu a enviar-nos-les a la revista. 

Animeu-vos, acumulem somriures!
EFECTE MIRALL O CAP I CUA?

VISITA D’UN SIMPÀTIC LLUERT A L’ARXIU

CEL PINTAT?

Marta Dorca

Artur Ginesta

Assumpció Viñolas



Ajuntament
d’Argelaguer

Consell de Poble 
Argelaguer

Sala de lectura
Cau de Lluna

LA PLAÇA QUE VULL

DIGUES LA TEVA!

Participa, tu decideixes!

Qui podrà votar?

Tindran dret a vot totes les persones empadronades* al 
municipi de 16 anys o més.

Com es votarà?

Els punts de votació seran comunicats per mitjà dels 
canals habituals de l’Ajuntament (WhatsApp, web 
municipal, xarxes socials...).

Quan es votarà?

El període de votació serà comunicat amb antelació a 
través dels canals habituals de l’Ajuntament.

*Estàs empadronat a Argelaguer? actualitza les teves dades a l’Ajuntament




