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Hem triat!
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Carrer Major, 91 · 17853 ARGELAGUER · www.argelaguer.cat

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
Consulteu el calendari: 
Per a la recollida de material 
voluminós s’haurà de trucar a 
l’Ajuntament i comunicar-ho. 
S’haurà de treure al carrer la 
nit abans del dia de recollida. 
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 h

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:
Dilluns i dimecres matins de 9 
a 12 h i tardes de 4 a 6:30 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
a Girona
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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)

CAMPANYA DE VACUNACIÓ 
CONTRA LA COVID
Truqueu al 061 o consulteu 
al Canal Salut els col·lectius 
convocats per vacunar-se.
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TOT ARRIBA
Això va començar el setembre de 2017 amb l’inici d’un 
procés de participació ciutadana que va culminar el 
passat 18 d’abril amb l’elecció, per votació popular, 
de la “idea”, de l’arquitecte veí d’Olot Víctor Vázquez 
Blanco, anomenada “Aiguaneix”.

Ha estat un procés intens a través del qual hem pogut 
refl exionar sobre la nostra identitat com a poble.

El més important de tot, però, ha estat la implicació de 
la gent durant tot el camí. Hem constatat que aquesta 
és una bona manera de treballar per al nostre futur. La 
participació en la votació del dia 18 ha estat excepci-
onal; sí, un 50% és excepcional i per això vull felici-
tar-vos, a tots, per la feina feta. Ja hem decidit. Fer les 
coses junts ens fa forts. Estic convençut que el resultat 
fi nal de la remodelació de la plaça serà un èxit, serà 
l’èxit de tots.

Aquest any tampoc puc desitjar-vos una bona festa 
perquè de moment no és possible fer-la, però sí que 
desitjo per a totes i tots una bona salut per encarar el 
futur.

Moltes gràcies a tothom.

Artur Ginesta

Editorial
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Informació Municipal

El pressupost d’aquest Ajuntament per l’any 2021, el va aprovar el Ple de data 4-12-2020. És un pressupost de conti-
nuïtat, que permetrà acabar i posar en funcionament les dues grans obres previstes en el pressupost 2020, el camí del 
dipòsit i el nou dipòsit d’aigua. La primera ja està quasi acabada i la del nou dipòsit ha d’estar acabada el mes de juliol.
Aquestes dues obres, més les previstes en el pressupost 2021, de construcció d’un nou pou i la millora del col·lector de 
la zona industrial, (pendents d’obtenció d’una subvenció de l’ACA), permetran una millora qualitativa i una garantia del 
servei d’abastament d’aigua del poble per al futur. 
El pressupost 2021 puja a un total de 559.947,00 €, podem dir que és un pressupost pont, que no preveu grans inversi-
ons sinó petites inversions de millora, el manteniment i la conservació dels serveis existents, i la realització dels projectes 
de la plaça i el seu entorn, fruit del resultat de la consulta popular de “La plaça que vull” que hauran de desenvolupar 
aquestes obres, i que s’hauran d’incloure en els pressupostos municipals de l’any 2022 i 2023.
La situació econòmica de l’Ajuntament continua sanejada i compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària. 
El pressupost en resum és el següent:

PRESSUPOST INGRESSOS
Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES
Rústica 8.200 €
Urbana 130.000 €
Vehicles 34.000 €
IAE 63.000 €
Increment valor terreny 2.000 €

Total 237.200 €
Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
Impost sobre construccions 6.000 €

Total 6.000 €
Capítol 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS
Escombraries, cementiri i taxes 27.000 €
Ocupació sòl, telèfon, gas i electricitat 69.600 €
Altres ingressos 5.000 €

Total 101.600 €
Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
De l‘Estat 69.600 €
De la Generalitat 91.850 €
De la Diputació 28.897 €

Total 190.347 €
Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos bancaris i rendes immobles 5.000 €

Total 5.000 €
Total pressupost ordinari 540.147 €
Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DIPUTACIÓ 19.800 €

Total 19.800 €
TOTAL INGRESSOS 559.947 € 

PRESSUPOST DESPESES
Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL
Despeses de personal 157.700 €
Capítol 2 - DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Manteniment edifi cis, instal·lacions, serveis i camins 49.000 €
Materials, subministraments i publicacions 6.000 €
Llum, combustibles i productes neteja 38.400 €
Telèfon i correu 3.300 €
Assegurances 6.040 €
Festes i altres activitats culturals i lúdiques 41.850 €
Treballs fets per empreses: escombraries, neteja... 152.415 €
Altres despeses dels serveis 4.300 €

Total 301.305 €
Capítol 3 - DESPESES FINANCERES
Interessos i altres despeses fi nanceres 1.500 €

Total 1.500 €
Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aportacions Consell, Consorci Benestar, 18.622 €
A institucions sense fi  de lucre i associacions 3.220 €

Total 21.842 €
Total pressupost ordinari 482.347 €
Capítol 6 - INVERSIONS REALS 
Inversió nova infraestructura
Canalitzacions pou dipòsit 500 €
Pou zona industrial 30.000 €
Inversions reposició infraestructures
Col·lector zona industrial 3.000 €
Inversions funcionament serveis
Sala noves tecnologies 2.000 €
Fons documental sala de lectura 500 €
Adquisició vehicle 100 €
Inversions reposició pel funcionament dels serveis
Millora equipament ajuntament 10.000 €
Millora equipament casal 15.000 €
Millora equipament polivalent 2.000 €
Millora equipament camp de futbol 12.000 €

Total 75.100 €
Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
A comunitats autònomes
Formació i treball 2019 2.500 €
TOTAL DESPESES 559.947 €

Pressupost municipal 2021Pressupost municipal 2021Pressupost municipal 2021
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Informació Municipal

Canvi de lluminàries polígon i al camp de futbol
Aquestes obres ja estan acabades i en funcionament.

Control d’accés al polivalent i al camp de futbol
Hi havia una necessitat de disposar d’un sistema que controlés l’accés a les instal·lacions municipals: polivalent, camp 
de futbol, casal... per facilitar la tasca de control de les claus, les autoritzacions de les persones per l’activitat que s’hi 
ha de desenvolupar, els seus horaris...
Es van estudiar diferents sistemes de control d’accés, i es va creure que la millor opció era la de fer-ho mitjançant l’ús 
del telèfon mòbil, a través del qual les claus s’envien de manera remota i immediata als usuaris i que permet l’actua-
lització o eliminació dels permisos remotament.
Es va adjudicar una primera fase, que comprèn l’accés al polivalent i al camp de futbol, a l’empresa Domòtica i Segu-
retat 2012, SL pel preu de 8.663,45 € IVA inclòs, i la instal·lació ja es troba en funcionament.

Obres acabades
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Informació Municipal

Obra camí del dipòsit
Aquesta obra ja està quasi acabada. És una obra molt 
necessària que facilitarà l’accés a la zona d’equipaments 
del nou dipòsit d’aigua.
Es va tramitar la contractació mitjançant un procediment 
obert, en el qual s’hi van presentar 8 empreses. La que va 
presentar la millor oferta va ser la de l’empresa Codony 
Multiservei SLU, i el Ple d’aquest Ajuntament en data 22 
de febrer li va adjudicar l’obra pel preu de 74.921,26 € IVA 
inclòs.
Aquesta obra compta amb una subvenció de 50.000,00 € 
de la Diputació de Girona.

Nou dipòsit d’aigua
Una vegada obtinguts tots els informes necessaris, es va 
tramitar la contractació de l’obra del nou dipòsit d’aigua 
de 1.000 m3 d’abastament d’aigua potable, mitjançant un 
procediment obert, al qual i dins del termini concedit no-
més es va presentar una empresa: Técnicas del Hormigón 
Armado SA (TEHORSA).
El Ple d’aquest Ajuntament en data 6 d’abril li va adjudicar 
l’obra pel preu de 244.018,36 € IVA inclòs. I compta amb 
una subvenció de l’ACA de l’import de 121.145,01 €.
L’obra ja està començada, i té un termini d’execució de 
dos mesos.

Obres en curs
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Informació Municipal

Instal·lació de la xarxa wifi 
Argelaguer va presentar sol·licitud a la Comissió Europea 
per poder obtenir una subvenció de la iniciativa WiFi4EU. 
I va ser en la de la segona convocatòria que es va assolir. 
Aquesta subvenció consisteix en un bo valorat en 
15.000,00 € per a la instal·lació d’una xarxa WiFi pública 
municipal. I cobreix els costos d’equipament i instal·lació 
de punts d’accés WiFi que compleixin els requisits de la 
convocatòria.
Amb aquesta iniciativa la Comissió Europea vol promoure 
la connectivitat WiFi en tota la UE, proporcionant a resi-
dents i visitants accés a internet d’alta qualitat a través de 
punts d’accés WiFi gratuïts en espais públics com parcs, 
places, edifi cis ofi cials, biblioteques, centres de salut i mu-
seus de tot Europa. Els bons fi nançats per la Comissió 
Europea a través d’aquesta iniciativa es concedeixen, per 
tant, per ajudar als municipis a instal·lar els punts d’accés 
WiFi en els anomenats “centres de la vida pública”. La 
iniciativa WiFi4EU s’emmarca en un paquet de mesures 
orientades a crear un mercat únic digital i a trencar el de-
sequilibri tecnològic territorial que afecta a molts països 
de la Unió Europea. Aquesta proposta vol garantir una 
connectivitat sense fi ls local amb caràcter gratuït i sense 

condicions discriminatòries en centres de la vida pública 
de les comunitats locals, inclosos els espais a l’aire lliure, 
sense distorsionar ni falsejar la competència. 
Es va tramitar l’expedient, i es va adjudicar el contracte 
menor de la instal·lació de la xarxa WiFi a l’empresa Tele-
comunicacions Garrotxa, SL per un import de 14.797,74 
€, IVA inclòs, i comprèn la instal·lació de les antenes en 
les zones següents:
• Ajuntament • Polivalent • Església • Camp de futbol    
• Casal • Plaça 1 d’octubre • Parc
Es preveu que en un parell de mesos ja estaran instal-
lades i els veïns i visitants podran gaudir d’aquesta millora 
tecnològica de manera gratuïta.

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

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

Modifi cació del reglament del 
consell de poble
Es troba en període d’exposició pública la modifi ca-
ció del Reglament del Consell de poble. Aquesta mo-
difi cació recull les necessitats transmeses pel Consell 
de poble, i concretament es modifi quen els punts 4, 
5 i 6 del reglament.
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Informació Municipal

Han sortit publicades diferents convocatòries de subven-
cions i s’han sol·licitat les següents:

• Diputació: Participació Ciutadana. S’ha sol·licitat una 
subvenció per fi nançar el projecte d’acompanyament a 
l’afl oració del consell de poble dins del programa de polí-
tiques de foment de la participació.

• Dipsalut: Equipament consultori. S’ha sol·licitat diferent 
material mèdic, d’acord amb les necessitat comunicades 
per la doctora Quionia Villar, tals com pulsòmetre, làmpa-
da lupa, llitera...

Tu també fas Càritas Garrotxa
Tots coneixem persones, potser algunes veïnes nostres, 
que viuen amb preocupació la seva situació personal o 
familiar degut a la manca de recursos, difi cultats d’acce-
dir a una formació, falta de treball, o fi ns i tot d’aliments 
bàsics.
Es pot donar el cas que, en alguns casos, l’ajuda directa 
de veïns, familiars o fi ns i tot de persones anònimes si-
gui sufi cient per ajudar-los a superar aquest mal tràngol, 
sempre que sigui, és clar, una situació passatgera. Ara bé, 
massa vegades la problemàtica per la qual passen moltes 
famílies del nostre entorn –també comarcal– és molt més 
complexa i enrevessada i, aleshores, és quan fa falta la 
intervenció de les administracions locals i de les entitats 
socials compromeses en aquesta tasca. I aquest és el pa-
per i l’única raó de ser de Càritas Garrotxa, el treball dels 
seus tècnics i voluntaris. Per això, Càritas vetlla sobretot 
per coordinar, de manera organitzada i efi cient, la volun-
tat i els esforços de molta gent disposada a lluitar contra 
la pobresa de la comarca.
En aquests moments Càritas Garrotxa desenvolupa una 
tasca que podríem defi nir d’insubstituïble. El darrer any, 

• Diputació: Esports. S’ha sol·licitat una ajuda en la línia 
A2 per fi nançar les tanques de seguretat del camp de fut-
bol i les graderies del polivalent.

• Diputació: Habitatge. S’ha sol·licitat una subvenció per 
a l’estudi del parc d’habitatges buits d’Argelaguer, 2a 
fase, sòl no urbanitzable i actualització de l’estudi de la 
fase 1a.

• Generalitat: Càrrecs electes. S’ha sol·licitat una subven-
ció per compensacions econòmiques perquè abonin retri-
bucions pels càrrecs electes (sou alcalde).

la nostra entitat va atendre més de 3.000 persones de 
la comarca a les quals va oferir recursos d’emergència, 
formació, atenció a les necessitats bàsiques..., però, per 
sobre de tot, els va oferir acompanyament, escolta de la 
seva problemàtica i respecte per la seva situació i per les 
seves preocupacions i neguits.
És obvi que si Càritas Garrotxa pot desenvolupar aquesta 
tasca és gràcies al treball d’un petit equip tècnic i a la 
implicació de gairebé dos-cents voluntaris que, cadascú 
dintre de les seves possibilitats, hi esmercen el seu temps, 
la seva saviesa, les seves capacitats, etc. A més, però, no 
podem obviar la llarga llista d’ajuntaments, empreses, en-
titats i particulars que fan també la seva aportació a Cà-
ritas, ja sigui econòmica, en espècie, o de qualsevol altre 
tipus. Per això, si tu vols, també fas Càritas, sempre que 
vulguis fer qualsevol tipus de col·laboració o aportació a 
aquest projecte, que és un projecte de tots i per a tots. 

Subvencions sol·licitades

Altres accions

Escullera i arranjament del fl onjall del 
camí del Molí -Torrent del Vinyot

El temporal Glòria va afectar un tram del camí del Molí, a 
la zona del torrent del Vinyot, i està prevista una actuació 
de protecció davant el risc de revingudes del torrent.

Es va encarregar una memòria tècnica al Consell Comar-
cal de la Garrotxa, per a la construcció d’una escullera 
per al sosteniment del camí del Molí, en un tram d’uns 

13 metres, i l’arranjament d’un fl onjall que va provocar 
l’esllavissament del talús. Aquesta actuació té un cost de 
21.769,73 €.
Donades les característiques de l’obra, de danys en in-
fraestructures a la xarxa viària motivades per situacions 
catastròfi ques, s’ha presentat la memòria en dues convo-
catòries de subvencions de la Generalitat de Catalunya, i 
estem pendents de la seva resolució.
Es preveu que l’obra es pugui fer dins del proper semestre.
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CONSULTA POPULAR
El passat diumenge dia 18 d’abril, Argelaguer va viure un 
gran moment participatiu i democràtic: la consulta popu-
lar “La plaça que vull”. Aquesta consulta posava fi  a un 
llarg procés participatiu començat temps enrere.
La consulta era la segona fase del concurs d’idees, i tan-
cava el procés convocat; en aquesta fase els veïns de po-
ble havien d’escollir la proposta guanyadora d’entre les 
tres seleccionades pel jurat d’experts en la primera fase 
del concurs.
L’Ajuntament va organitzar un acte públic de presenta-
ció de les tres propostes seleccionades pel jurat d’experts 
el divendres dia 9 d’abril, acte que va comptar amb una 
gran participació del veïns, fet que va demostrar l’interès 
que tenia la població per tot el procés.
Els projectes seleccionats, entre els quals els veïns podien 
escollir eren:

AIGUANEIX

FIL CONNECTOR

ARGELAGARIOS: Poble d’aigua



10   ·   L’Argelaga   ·   Revista d’Argelaguer

Aquest Ajuntament va prendre el compromís que assumi-
ria com a propi el resultat de la consulta, i per tant, ator-
gar-li la consideració de políticament vinculant. Atenent 
a aquest compromís, el Ple d’aquest Ajuntament en data 
20 d’abril, va aprovar:

DONAR conformitat al resultat de la consulta “La plaça 
que vull” celebrada el diumenge dia 18 d’abril de 2021.

DONAR per fi nalitzat el concurs d’idees “La plaça que 
vull” amb l’acceptació del resultat de la consulta popular 
següent:
• Proposta guanyadora: AIGUANEIX, de l’arquitecte Vic-
tor Vázquez Blanco.
• Proposta segona: FIL CONNECTOR, de l’arquitecte Al-
bert Jané Planelles.
• Proposta tercera: ARGELAGARIOS, poble d’aigua, de 
l’arquitecte Paula Navarro Mazón.
APROVAR la concessió dels premis als arquitectes de les 
tres propostes:
• Proposta guanyadora: AIGUANEIX: 3.000,00 € 
• Proposta segona: FIL CONNECTOR: 2.000,00 €
• Proposta tercera: ARGELAGARIOS, poble d’aigua: 1.000,00 €

INICIAR converses amb l’arquitecte de la proposta gua-
nyadora per tramitar un procediment negociat, si escau, 
per a la redacció del projecte tècnic, de conformitat amb 
l’article 17.3 de la Llei 12/2017.
El divendres dia 30 d’abril, va tenir lloc l’acte formal del 
lliurament de premis als arquitectes de les tres propostes 
fi nalistes i que van formar part de la consulta popular.
Amb aquest acte es dona per fi nalitzat tot el procés par-
ticipatiu de “La plaça que vull”, ara toca la redacció del 
projecte, i poder iniciar les obres l’any 2022, per poder 
veure la idea guanyadora feta realitat.

Al llarg del dia de la consulta, va tornar a quedar palès les 
ganes de participar que tenien els veïns.

Tenien dret de vot 371 persones empadronades, d’acord 
amb les bases reguladores aprovades en el Ple de data 
22-02-2021, i publicades en el BOP i DOGC, i d’aquestes 
van votar 183 persones, que representa un 49,32% de 
participació. 
Essent el resultat el següent:

AIGUANEIX 69

ARGELAGARIOS. POBLE D’AIGUA 52

FIL CONNECTOR 55

VOTS NULS 4

VOTS EN BLANC 3

En tot moment al llarg de la jornada electoral, es va ga-
rantir la seguretat dels participants i col·laboradors, amb 
les mesures adoptades per a la prevenció de la Covid-19, 
així com la transparència de tot el procés. A aquests efec-
tes es va retransmetre l’escrutini dels vots via Streaming.

Informació Municipal
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TOCA NETEJAR PARCEL·LES
Recordeu que les parcel·les sempre han d’estar 
netes, però a la primavera és el moment d’explo-
sió de la natura i cal posar-hi remei. Així dismi-
nuirem el risc d’incendis i conservem els espais.

Millores de material per al Consultori 
municipal
Aquest any s’ha adquirit una llitera hidràulica que gràcies 
al fet que se’n pot baixar l’alçada ajudarà l’accessibilitat 
a persones grans i amb mobilitat reduïda.
A part s’ha comprat material divers que necessitaven 
(làmpada led amb lupa, llanterna, pulsòmetre).
Continuem en la línia de millora dels nostres serveis en 
benefi ci dels ciutadans.
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Ja ha passat un any de 
l’inici de la pandèmia 
de la COVID-19. Des de 
la nostra ADF desitgem 
que tots estigueu bé i 
us tornem a recordar 

que la millor manera de protegir-nos 
és fent cas a les recomanacions bàsi-
ques de Distància, Mans, Mascareta i 
fer una bona ventilació.
Nosaltres seguint aquestes premis-
ses hem anat treballant i aquest any 
el vam començar participant en l’ar-
ribada dels Reis Mags a Argelaguer. 
Se’ns va demanar col·laboració per 
ajudar amb la seguretat i acompanyar 
Ses Majestats a visitar a tots els nens 
i nenes del municipi i ho vam fer amb 
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ADF d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol
molta il·lusió, ja que no volíem que 
cap infant es quedés sense la visita i 
el regal. Va ser una nit especial i no 
oblidarem les cares de sorpresa en 
obrir les portes de les seves llars.
Durant aquest mes també ens vam 
mobilitzar per l’episodi de nevades 

que va patir la comarca. Tot i que no 
va nevar en el nostre municipi, sí que 
es va col·laborar i posar a disposició la 
nostra maquinària en zones de la co-
marca on la nevada va quallar i portar 
algun inconvenient. El dispositiu de la 
nostra ADF durant aquests dies comp-
tava amb 1 tractor amb mitja canya, 1 
vehicle d’intervenció, 1 de coordina-
ció i suport, 4 vehicles 4x4 particulars 
i 13 voluntaris. Les tasques, mirar l’es-

tat de pistes forestals i tallar alguns 
arbres que havien caigut i obstaculit-
zaven zones de pas. Tot això coordi-
nat des del grup d’emergències de la 
Garrotxa. 
Abans d’entrar en el període de prohi-
bició de foc, un grup de voluntaris va 
treballar en la zona de Can Jan fent 
cremes controlades per tal de rebai-
xar el combustible d’aquesta zona. 
Aquest any no s’ha pogut fer molta 
cosa degut a les restriccions de la CO-
VID i que el grau d’humitat era més 
alt que l’any passat. Estudiarem no-
ves fórmules per fer efectiu aquests 

Ctra. d’Olot, 61

17853 ARGELAGUER

Tel. 972 68 71 54

Girona

MENJARS - BAR CAN XAC
EMBOTITS I CARNISSERIA
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treballs en aquesta zona de cares a 
properes actuacions.
Durant aquests dies de Setmana San-
ta els nostres voluntaris, en coordina-
ció amb els agents rurals i el consorci 
de l’Alta Garrotxa, hem participat en 
el dispositiu de vigilància de les zones 
del Parc del Garrell, Sadernes i Hort-
moier.
Les tasques fetes són controlar que 
no es facin fogueres, que no s’aparqui 
col·lapsant les pistes forestals, que es 
respecti el medi natural i donar infor-
mació. Tot i l’alta afl uència de gent, no 
hi ha hagut incidències remarcables. 
Valorem molt positivament aquesta 
vigilància sobretot a casa nostra a la 
zona del Parc de Garrell, ja que ha col-
laborat al fet que no hi hagués tants 
vehicles en zones on no pertoca, s’ha 
respectat més la zona del parc i també 
l’hem trobat més neta. Properament 
participarem a les reunions per tal de 
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vehicles en zones on no pertoca, s’ha 
respectat més la zona del parc i també
l’hem trobat més neta. Properament
participarem a les reunions per tal de 

preparar els dispositius que serviran 
per controlar les zones de massifi ca-
ció a l’estiu.
Continuem amb la campanya que es 
fa al municipi contra la vespa asiàtica; 
la nostra tasca consisteix en el con-
trol de 25 trampes posades al voltant 
del poble, que se sumen a les 10 que 
han posat voluntaris a dins el munici-
pi. Com a novetat farem el seguiment 
d’aquest trampeig amb la plataforma 
SITMUN de la Diputació de Girona, 
mitjançant la qual podrem fer un se-
guiment més exhaustiu del trampeig, 
captures i dels nius. Aquesta campa-
nya de la vespa es coordina des de la 
regidoria de medi ambient de l’Ajun-
tament.
Ara ja estem immersos en la prepa-
ració de la campanya forestal 2021 
conjuntament amb bombers i agents 
rurals. Estem preparant els vehicles i 
es fan les pràctiques per repassar pro-

Informació Municipal

Avinguda Girona, 2 - 17800 Olot

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

www.bassolsenergia.com
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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 .

tocols, comunicacions i anar guanyant 
dinàmica de treball. 
I com sempre demanem la vostra col-
laboració, us recordem que la ciuta-
dania jugueu un paper importantíssim 
sigui no fent activitats de risc d’in-
cendi com alertant immediatament al 
112 en cas de veure qualsevol indici 
de foc o columna de fum per tal de 
poder intervenir immediatament i re-
duir els seus efectes. Durant els dies 
en què la nostra comarca es trobi en 

nivell Pla Alfa 1 (màxim perill d’incen-
di) informarem la població i mirarem 
de tenir personal de guàrdia per do-
nar resposta a qualsevol avís. 
Us recordem que des del dia 15 de 
març fi ns al 15 d’octubre no es pot 
encendre foc en terreny forestal. Us 
deixem el calendari del Període de Re-
gulació del foc a Catalunya. 
I ara amb el bon temps també us dei-
xem la normativa per a l’ús de bar-
bacoes.
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Per commemorar els 15 anys de la Sala de lectura hem 
crear aquest cronograma com a reconeixement de totes 
les persones que han tingut una implicació destacada du-
rant la seva evolució.
No ens oblidem de tu, estimada usuària de la sala de 
lectura, ni de la teva continuada presència al llarg de tot 
aquest període al Cau de Lluna. Això vol dir que portem 
molt de temps sumant moments, records i llibres... Gràci-
es per acompanyar-nos tots aquests anys, aquest aniver-
sari és vostre!
Més endavant, celebrarem aquest esdeveniment com es 
mereix.
En aquesta nova etapa, volem que la sala de lectura col-
labori i sigui part de totes les activitats culturals que es 
facin al poble.
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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 a l’abril

Joana Badosa Pujolar    22 de febrer de 2021

Trinitat Quer Barnadas    11 de març de 2021

Naixements

Nil Josa Ribalta    24 de febrer de 2021

RESULTAT ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 14 de febrer de 2021

Ronda Les Mates, 28-30 (Pol. Ind. Les Mates)

17800 OLOT (Girona)

Tel. 972 26 09 75 - Fax 972 27 03 43

E-mail: refl usa@refl usa.com - web: www.refl usa.com
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Per segona vegada han retirat el tercer grau als presos 
polítics que compleixen condemna a la presó de Lledo-
ners i, per tant, tornaran a entrar a la presó i no podran 
sortir per anar a treballar.
El jutge argumenta el relat que cap dels presos polítics no 
reconeix el delicte i que és massa aviat per concedir-los el 
règim de semillibertat. Quin delicte? Fer un referèndum 
per poder recuperar el país que volem no és un delicte, 
sinó que és una obligació quan ens menyspreen, opri-
meixen i ens empobreixen deliberadament de manera 
sistemàtica any rere any.
Tots els presos diuen “no ens faran callar ni renunciar a 
continuar treballant per construir un país independent. 
Els presoners i els exiliats continuarem lluitant”.
I per donar-los suport i que vegin que nosaltres també 
estem al seu costat, es va organitzat un nou acte. El diu-
menge dia 14 del passat mes de març va tenir lloc una 
marxa lenta de vehicles que va creuar d’una banda a l’al-
tra tota la comarca de la Garrotxa per exigir l’amnistia 
dels presos polítics, seguint escrupolosament les mesures 
antiCovid. 

La mobilització, convocada per Òmnium Cultural, l’As-
semblea Olot-Garrotxa i l’Assemblea per la Defensa de la 
Llibertat de la Garrotxa (ADL), va aplegar vehicles de tota 
mena: cotxes, motos, tractors... que portaven estelades i 
consignes demanant la llibertat del presos polítics.
La marxa va començar a les Planes d’Hostoles a dos 
quarts de deu i va passar per quinze municipis; els d’Ar-
gelaguer ens hi vam afegir quan passava pel nostre poble 
que eren les dotze del migdia, i va acabar a la una a Maià 
de Montcal.
Cal continuar fent accions com aquesta i fer costat als 
nostres polítics presos i exiliats que de manera admirable 
suporten la revenja de l’estat, que no ha pogut pair el 
Referèndum de l’1 d’octubre.
Sempre amb vosaltres!!!

Joan Terradas
Assemblea Local

Actualitat

Marxa lenta per l’amnistia
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Aquesta exposició consta de dues parts: “La Vida” i “És 
la vida com un videojoc?”.
L’univers, la geometria i el color taronja són l’eix comú en 
tots els quadres. Les geometries són símbols molt antics 
que podem trobar en diverses cultures. La fl or de la vida 
és la que més representa la connexió amb la vida i de 
l’esperit dins l’univers.
En la primera part de l’exposició la Marga Ros ens parla 
del fet que la vida és un llarg camí ple de reptes i d’obs-
tacles i que l’objectiu no és el fi nal, sinó el recorregut 
del camí que ens condueix a aquest fi nal, que els errors i 

desafi aments són experiències que ens ajuden a avançar, 
que les decisions que prenem creen la nostra realitat, que 
és una elecció nostra elegir viure en pau o en confl icte, i 
que un dia deixarem de ser part d’aquest camí per tornar 
al nostre estat natural.
En la segona part compara un videojoc amb la vida. “Ara 
estem en un moment en què la vida ens demana des-
pertar i fer-nos responsables del joc a què estem jugant. 
Hem de fer servir les eines que tenim a les nostres mans, 
no podem jugar al joc que volen els altres”, apunta la 
Marga.

ÉS LA VIDA COM UN VIDEOJOC?
Exposició al carrer Santa Anna, 5 (de 17 a 20 h)

Marga Ros. La vida 2a part

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
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Gent d’Argelaguer

En Pere Oliveras Portella va néixer a Morató (o Moretó), 
una gran masia amb molts anys d’història situada a prop 
del nucli urbà d’Argelaguer, en direcció al Fluvià, al barri 
de Santa Magdalena. «Si voleu ballar corrandes, | aneu-hi 
a Moretó, | que les ballen a la fresca | la pastora i el pas-
tor», entona una cançó popular. 
La història recull que Morató és una obra realitzada al 
segle XVIII, amb baixos i dos pisos, amb una ampliació pel 
costat de ponent que es va dur a terme cap al 1890. N’és 
testimoni una part del mobiliari conservat, grans armaris 
i llits antics que ens remunten a l’esplendor d’una altra 
època. L’avi d’en Pere, que es deia Aleix, la família del 
qual venia de Ca n’Oliveras de la Miana, a Sant Ferriol, 
va comprar la casa el 1940, després d’haver-ne estat els 
masovers durant molt temps, i l’han anat reformant a me-
sura que han passat els anys. EN Pere ens comenta de 
la casa que anys enrere hi havia hagut dotze llits parats 
en quatre habitacions grans al primer pis i una habitació 
reservada per a pelegrins, i que en una ocasió els havien 
explicat que la casa havia estat una casa notarial; a més, 

En Pere Oliveras i l’Angelina Albrich
de Mas Morató

anys enrere, l’avi Aleix tenia les vaques a baix de tot, i hi 
havia hagut habitacions per als mossos, pastador i forn 
per al pa, i a les golfes, a dalt de tot, s’hi guardava el blat 
de moro per assecar-se.
En Pere va ser el segon fi ll d’en Bonaventura, en «Ventu-
ra» Oliveras Collellmir, nascut també a Morató, i la Fran-
cesca Portella Salvans de Can Portella, una casa que hi ha 
abans de passar el riu (els avis eren de Can Portella ell i 
de Can Fiol d’Argelaguer ella). El seu germà gran, l’Aleix, 
que va renunciar a ser l’hereu, va estudiar i treballa a Olot. 
En Pere va néixer el febrer de 1950, va anar a l’escola a 
Argelaguer mateix i va començar el servei militar, que va 
durar 15 mesos, el 1972 a Sant Climent, on segons ens 
explica «tocava el tambor». Quan va marxar a fer la mili 
ja festejava amb l’Angelina, a qui havia conegut el 1970. 

 Trobem Morató sortint del poble en direcció al riu Fluvià

 L’Angelina i en Pere en una excursió

 Infància

 JoventutJ

I fà i
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Gent d’Argelaguer

L’Angelina Albrich Danés, 
per la seva banda, ve d’una 
família de Ridaura; els seus 
pares eren els masovers 
de Mas Senyalet. Era fi lla 
única, va anar al col·legi 
a Ridaura i després d’es-
tudiar comerç als 16 anys 
ja treballava a les ofi cines 
de la fàbrica d’embotits 
Monvervi, a Olot, on tre-
ballà fi ns que es va casar. 
Va conèixer a en Pere, com 

dèiem, el 1970 i després de festejar quatre anys es van 
casar el 14 de setembre de 1974 a la capella de Santa 
Anna a Argelaguer. Van fer un viatge a Andalusia i es van 
passar unes setmanes a Barcelona abans d’establir-se a 
Morató, on havien arreglat el primer pis. La Clara neix el 
1975 i l’Aleix el 1978.  
Més endavant va treballar a Congelats Olot durant 7 anys 
i després de cartera, com en Pere, i a la pastisseria de 
Tortellà els caps de setmana.
En Pere va treballar durant molt temps a casa seva fent de 
pagès amb el seu pare, que tenia vaques, més endavant 
de carter va treballar durant 10 anys (del 1985 al 1995) 
repartint el correu a Argelaguer, Tortellà i Sales de Llier-
ca; sovint acabava la feina a la tarda. I després, com que 
havia fet alguns cursos de pastisseria perquè li agradava 
molt el tema va tenir l’ocasió i la va aprofi tar per portar 
la pastisseria de Can Barret de Tortellà, fent pastissos de 

nata, tortells de Rams i totes les postres que mana la tra-
dició.
A més, en Pere va ser alcalde d’Argelaguer durant 24 anys 
(del 1978 fi ns al 2003). Al fi nal de la legislatura deia a 
l’editorial de L’Argelaga que es volia retirar de la políti-
ca municipal perquè portava molts anys al capdavant i 
considerava que «era el moment de deixar pas a noves 
persones perquè es produís el relleu a l’alcaldia». A més, 
animava els veïns del poble a anar a votar. «No tenia vo-
cació d’alcalde», diu, i a cada legislatura «deia que volia 
plegar»... fos com fos, va ser l’únic alcalde de la democrà-
cia a Argelaguer fi ns al segle XXI.
Entre els actes que va viure destaca el primer de març 
del 2001 amb la inauguració del nou ajuntament, l’as-
faltat de carrers, la portada d’aigua del Gomarell, l’edifi ci 
nou del Casal, la urbanització de la carretera i el barri del 
Pont... sempre treballà per millorar «la qualitat de vida 
del veïns», diu.
L’Angelina i en Pere van participar i després en Pere va 
dirigir el Cor Parroquial d’Argelaguer, creat cap al 1990, 
amb la Marisa Moreno, la seva mare, M. Lluïsa Oliveras, 
Sebastià Vaqueiro, Teresa Gutiérrez, Igna Costa, Josep Gi-
ménez, Dolors Márquez, Xevi Quintana i els seus fi lls Aleix 
i Clara. També participaren sovint en la catequesi i altres 
activitats relacionades amb la parròquia.
Finalment, aquesta parella del Mas Morató han estat 
vinculats al Casal d’Avis, al Consell de Poble, a l’ajunta-
ment… ara, ja jubilats, l’Angelina dedica hores a la jardi-
neria, i en Pere camina molt i participa a la coral Polígala. 

Dolors Olivé

 Es varen casar el 14 de setem-
bre de 1974
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MARGA ROS 
L’artista que s’adreça a l’ànima

Què et va portar a començar a pintar?

De jove ja m’agradava dibuixar, però més endavant vaig 
començar a pintar per casualitat i de forma autodidacta. 
El 2006 em vaig apuntar a un taller de manualitats, on 
vaig descobrir el món de la pintura, els colors i la possibi-
litat de pintar amb el dit, com he fet fi ns ara. 

Què va comportar això de començar a pintar?

La meva vida va fer un gir; problemes de salut em van 
provocar un “despertar de la consciència”, un interès pel 
món de les energies i expressar-me a través de les pintu-
res. S’inicia una etapa de fer-me preguntes, llegir molts 
llibres i obrir-me a un món més espiritual.

La Marga Ros Noguer, nascuda a Banyoles el 1962, viu al poble des que es va casar amb 
un argelaguenc el 1985. Des del 1988 i fi ns al 2010, que va tancar, va tenir al número 5 del 
carrer Santa Anna una botiga en la qual es podia trobar “una mica de tot”. En aquest mateix 
espai, després del tancament del negoci, instal·là el seu taller de pintura. Havia començat a 
pintar de forma autodidacta uns anys abans, el 2006, que, com ens explica, la inspiració li 
“va venir de cop”; va fer la primera exposició el 2009, i des d’aleshores no ha parat mai de 
pintar i d’exposar les seves obres.

 La Marga al costat d’una obra de la seva primera exposició, La força 
de l’espiritualitat, el 2009.

 Obra que acompanyava un text sobre els fi lls, en l’exposició L’energia de 
l’Univers, del 2013

Així pintar va més enllà de fer obres que puguin agra-
dar?

Vaig començar un viatge cap al meu interior per saber 
qui era i què havia vingut a fer en aquesta vida. Un viat-
ge cap a un món molt desconegut i profund, en el qual 
com més saps més saps que no saps res. 
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Aquest camí no és gens fàcil, està ple d’experiències que 
et van ajudant a ser més conscient i a fer-te responsable 
dels teus actes, comprendre que el que no t’agrada dels 
altres només és un mirall, que repetim patrons, que les 
creences ens limiten, que les pors ens fan vulnerables i 
que aquestes pors són els nostres dimonis, són les parts 
de nosaltres que hem de treballar per poder ser lliures.

Que la felicitat és estar bé amb nosaltres mateixos; que 
no hi ha res a fora, tot està dins nostre; que no fem el 
que sentim, ni diem el que pensem, no som coherents, 
i el nostre cos ens ho manifesta amb un malestar, una 
malaltia.

I així surten les primeres obres?

Sí, la idea de fer quadres acompanyats d’un escrit va sor-
gir després que em cridés l’atenció per casualitat a inter-
net un text que anava acompanyat d’una obra pictòrica 
que jo també havia pintat. Podríem dir que una imatge 
amb un escrit va ser la inspiració.

En el moment de muntar la primera exposició cerco per 
a les pintures un escrit breu que s’hi relacioni. A la gent 
li va agradar molt la forma de l’exposició, i van elogiar 
molt la tria dels escrits.

Quina tècnica fas servir per pintar?

Quasi tot el que pinto ho faig amb el dit i pintura a l’oli. 
També faig servir l’esponja i molt poc el pinzell.

I com van evolucionant les exposicions?

En la segona exposició tots els escrits ja són meus. I en 
la tercera, els quadres ja no són còpies, ja són l’inici de 
l’estil que no abandonaré mai, de pintura amb el dit i 
quadres d’un sol color. Les cinc darreres exposicions te-

nen un únic color com a fi l conductor: el verd, com a 
símbol de la salut i la malaltia; el lila, el despertar de 
la consciència; el blau, el color de la terra, i el taronja, 
símbol de la vida. 

I pensant en el futur, quins colors o motius tens en 
ment?

No se sap mai el que vindrà després. Les exposicions re-
fl ecteixen aquest camí d’aprenentatge. És un treball per-
sonal per fer pensar, fer refl exionar.

En la seva darrera exposició els colors són el taronja, el 
groc i el vermell. Iniciada el 2020 amb un grup d’obres i 
escrits amb el nom de “La vida”, amb la segona part, “És 
la vida un videojoc?”, té l’univers, la geometria i el color 
taronja com a eix comú.

La Marga ha exposat a Besalú, a les Bernardes de Salt, 
a Riudellots de la Selva, a Palera o Palol de Revardit, a 
banda de la capella de Santa Anna d’Argelaguer, on ha 
inaugurat totes les exposicions. Després del pas per la 
capella, els quadres que formen part d’aquestes tretze 
exposicions es poden veure exposats en molts altres es-
pais, com cases de turisme rural, llars o espais per a la 
gent gran, bars o restaurants...

Tota aquesta obra és el resultat d’un treball interior però 
també de moltes hores de feina, que per a ella són de 
bon fer, perquè, com diu la Marga, “tots tenim un do, i el 
do et surt sense esforç”.

Podeu consultar, rememorar i gaudir d’una bona part de 
l’obra de la Marga a internet, en la seva pàgina web: 
https://www.margaros.com/.

Dolors Olivé

 

 Obra de La Terra, exposició del 2019

 Pintura que pertany a la col·lecció L’univers i la consciència, del 2016
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17853 ARGELAGUER - La Garrotxa - Girona

Tel./Fax 972 687 457

ALGUNES DE LES REFLEXIONS DE LA MARGA:

SOLITUD: La solitud pot fer-te descobrir que mai estàs sol.

DESPERTAR: Com despertar?, si no som conscients del fet que estem adormits?

VIU: Anem tan de pressa per la vida que no la gaudim, no l’escoltem, no la sentim.

Maig 2009
LA FORÇA DE L’ESPIRITUALITAT

Juny de 2010
LA FORÇA DE L’ESPIRITUALITAT 2

Juny de 2012
LA FORÇA DE L’ESPIRITUALITAT 3

Juliol de 2013
L’ENERGIA DE L’UNIVERS

Abril de 2014
L’ENERGIA DE L’UNIVERS 2

Novembre de 2014
L’UNIVERS I L’ESPERIT. Refl exions basades en 
el llibre “Les Lleis Espirituals” de Vicent Guillen.

Març de 2016
L’UNIVERS. UN VIATGE CAP A L’UNIVERS 
INTERIOR

Novembre de 2016 
L’UNIVERS I LA CONSCIÈNCIA. Refl exions 
basades en “Els 13 Pilars de la Consciència”.

Setembre de 2018
SALUT I MALALTIA

Abril 2019
EL DESPERTAR DE LA CONSCIÈNCIA

Setembre 2019
LA TERRA

Juny de 2020
LA VIDA

Octubre de 2020
ÉS LA VIDA COM UN VIDEOJOC?

EXPOSICIONS A LA CAPELLA SANTA ANNA D
,
ARGELAGUER
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Els màrtirs claretians d’Argelaguer
El cap de setmana del 25 al 27 de setembre del 2020, 
realitzàrem una escapada a la comarca del Somontano a 
la província de Huesca. El dissabte al matí anàrem a fer 
un tast de vins a la bodega Oto Bestué del terme d’Enate 
i després visitàrem les bodegues Enate del terme de Salas 
Altas. Vins molt i molt bons. En trobar-nos ben propers a 
la capital de Barbastro, em picava la curiositat de visitar el 
museu de Los Mártires Claretianos. Un museu que explica 
i recorda la mort de 51 claretians, la majoria joves semina-
ristes, afusellats a inicis de la Guerra Civil i dels quals dos 
eren d’Argelaguer. Em conformava amb llegir en algun 
plafó el nom del poble i potser veure alguna fotografi a 
d’ells. Però la sorpresa fou molt gran en informació i notes 
curioses. Una sorpresa rere l’altra. 
És un petit museu poc visitat. És gratuït i de caire religiós. 
Es troba situat a l’antic seminari on hi estudiaven els joves 
missioners, en el nucli antic de Barbastro. Vam trucar i ens 
van donar hora per les quatre de la tarda. Vam tenir sort 
que hi havia una altra parella jove de Zaragoza, així les 
explicacions no foren tan personals. Ens feren passar pri-
mer en una sala d’actes on hi havia un gran quadre amb 
tots els seminaristes pintats. Un capellà navarrès, simpàtic 
i xerraire, que passava dels vuitanta anys, José Beruete, 
apassionadament ens narrà amb detall els fets. Va contar 

que ell, afi cionat de sempre a la pintura i al dibuix, havia 
pintat els seminaristes amb la base única de fotografi es 
de carnet. Aquest mossèn jubilat fou qui dibuixà les cares 
dels dos joves del poble, que surten en uns goigs publi-
cats per la parròquia d’Argelaguer, fa uns anys. Primera 
sorpresa.
Comencem pel principi. L’any 1925, uns missioners clare-
tians passaren pels pobles de Catalunya per atraure joves 
cap a les missions. A Argelaguer van seguir-los cinc nens, 
d’entre nou a onze anys. Anaren a estudiar a Cervera 
(Lleida) i a Barbastro. Segur que fou el poble de tot Ca-
talunya, en relació als habitants, amb el percentatge més 
alt de seguiment.
Hi havia un nen de Can Met, un de Can Mià i un de Cal 
Sonso d’«Escarrevall» i un de Can Vilà d’«Escarremunt» i 
un altre que desconec. Al cap d’uns anys, ja nois, va escla-
tar la Guerra Civil i tot va canviar. El diumenge 26 de juliol 
de 1936, elements revolucionaris afusellaren al cementiri 
de Lleida, 15 seminaristes de Cervera, un d’ells era Llu-
ís Hurtós de 21 anys de Can Mià. El jove Pere Pagès de 
Can Vilà tenia un destí negre ben gravat. Ell va deixar els 
estudis de capellà i es va salvar de la mort per part dels 
revolucionaris, però més tard va morir al front de guerra 
d’una bala franquista.
A Barbastro, entre el 2 i el 18 d’agost de 1936, uns mi-
licians van immolar 51 claretians, la majoria estudiants. 
Entre els afusellats hi havia els joves d’Argelaguer Esteve 
Casadevall, de Cal Sonso, de 23 anys i Jaume Falgarona, 
de Can Met, de 24 anys. Els primers dies de la Guerra, els 
estudiants els van treure del seminari, encanonats amb 
armes, entre bromes i escarnis, i foren tancats a la sala 
d’actes del col·legi dels Escolapis, on ara hi ha l’Ajunta-
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ment de Barbastro. En aquella presó improvisada els te-
nien totalment aïllats. Els hi prometeren que si renuncia-
ven a la vida eclesiàstica salvarien la seva vida. Ni un va 
renunciar. Cap claudicà. Volien el martiri. Anar al cel per 
la porta gran. Em recordà alguns integristes islàmics que 
s’immolen per anar al paradís promès. Una bogeria. Radi-
calitat i passió a ambdós bàndols.
El mossèn contà que els milicians venien de Catalunya 
–tot el mal ve de Catalunya–, per a fer la revolució i per 
a reforçar el front de guerra de l’Aragó. Que entre els mi-
licians hi havia una jove, de mala vida, que havia nascut 
a Barbastro, de nom Trini, que es va enamorar d’un semi-
narista i que li va prometre que el trauria d’aquell infern. 
Sabeu de quin jove estudiant es va enamorar? De l’Esteve 
Casadevall de Cal Sonso d’«Escarrevall». Segona sorpre-
sa. No el va poder treure de l’infern.
Més tard el capellà garlaire comentà que d’aquells trà-
gics fets, l’any 2013, en van realitzar una pel·lícula per 
al cinema, titulada Un Dios Prohibido, dirigida per Pablo 
Moreno. L’actriu que fa de Trini, l’enamorada del noi d’Ar-
gelaguer, és Elena Furiase, fi lla de la Lolita Flores. També 
hi ha un actor que fa d’Esteve Casadevall, és Javier Súa-
rez, el qual té un paper bastant rellevant. Deien que ella 
s’havia enamorat de l’Esteve, perquè s’assemblava molt 
a l’actor de moda d’aquells anys, Rodolfo Valentino. Fins 
i tot hi ha un actor secundari, Jéremy Sánchez, que fa el 
paper d’un seminarista que es troba malalt a l’hospital 
i és afusellat més tard, que és Jaume Falgarona. Tenim 
els dos joves d’Argelaguer personatges d’una pel·lícula. 
Tercera sorpresa.
Després de la xerrada, passàrem al petit museu, on hi ha-
via exposats objectes dels màrtirs, fotografi es, cartes i es-
crits que havien pogut treure clandestinament de la presó. 
També hi havia restes de la seva roba en morir i bales 
trobades en els seus cossos, amb alguna peça exposada 
certament fetitxista. Dels 51 seminaristes, 25 eren de Ca-
talunya. Em sobtà veure una única carta escrita en català 
i en llegir-la vaig veure que anava dirigia a Argelaguer (Gi-
rona). Era una carta escrita per l’Esteve Casadevall, encara 

des de Cervera, felicitant el seu pare per Sant Joan, tres 
setmanes abans que esclatés la Guerra. Quarta sorpresa.
Abans d’un mes ja era mort. 
Hi havia una altra nota exposada del seminarista Ramon 
Illa de 22 anys de Bellvís, un municipi prop de Lleida, que 
uns dies abans de ser afusellats va escriure en un petit 
paper i el va poder treure, que deia: «No sé en que dia 
vamos a ser fusilados de la semana que hoy comienza.  
Barbastro, 10 agosto 1936». El jove Ramon va morir cinc 
dies més tard, el 15 d’agost. I per descomptat hi havia 
exposada una còpia del document signat pel Sant Pare 
Joan Pau II beatifi cant tots els màrtirs.
Quan es va dissenyar el museu, amb tot l’esperit religi-
ós que transmet, no hi podia mancar una capella per a 
l’oració. Aquesta es va construir en un lloc estratègic de 
la mateixa planta baixa del museu. En l’indret on hi havia 
hagut unes escales que anaven al soterrani del seminari, 
on hi tenien la bodega, botes de vi, l’oli i el carbó. Es va 
aprofi tar el soterrani per a construir la cripta on hi ha les 
restes òssies dels 51 claretians dins unes urnes de vidre  
il·luminades. Baixàrem cap a baix. Allí a sota, la sorpresa 
més gran. Hi havia les ossades de l’Esteve de Cal Sonso i 

Sr. Joan Casadevall

Argelaguer

Molt estimat pare,

Fa dies que estava esperant que arribés l’ocasió de po-

guer-vos escriure i ara ho faig amb el cor ple d’alegria, en 

poguer-vos felicitar pel vostre Sant Patró. Us desitjo 

amb tota l’ànima que el gloriós St. Joan Baptista us 

empleni de tota mena de felicitat, temporal i eterna. Ell 

que amb les seves pregàries va preparar el món jueu, per-

què son fervorosos catòlics, entusiastes propagandistes de 

l’acció catòlica. 

Nosaltres ara estem acabant els exàmens i començarem 

desseguida les vacances d’istiu, per tal de descansar dels 

estudis. En acabar l’istiu anirem cap a Barbastre, on 

farem l’últim curs de la carrera.

Confi o lliurar-me aquest any del servei militar i potser 

podré rebre algunes ordres sagrades, de manera que ja 

s’acosta el dia, G. a D. , en que ens veureu aixecar al cel 

l’Hòstia Santa.  Expressions.

El vostre fi ll que de tot cor us estima,

Esteve Casadevall

21 de juny de 1936
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d’en Jaume de Can Met, amb el seu nom, junt amb tota 
la resta.
A la cripta, el mossèn guia navarrès, anava contant histò-
ries i assenyalant diferents fèretres amb el bastó.  
Veis ese con el craneo roto. Es de un seminarista 
navarro muy valiente que momentos antes del fusi-
lamiento se enfrentó a los milicianos y le rompieron 
la cabeza con la culata del fusil. 
Tots quatre visitants en silenci i a escoltar.
Y veis aquí están los restos de Esteban Casadevall, 
que enamoró a la Trini y los de encima son de To-
más Capdevila del pueblo de Maldà en Tarragona, 
Era un hermano del abuelo del cantante Sergio Dal-
ma, que se llama Josep Maria Capdevila. 

Vam sortir del museu saturats d’informació, una mica ex-
citats i plens de sorpreses. Necessitàvem passejar, oxige-
nar-nos i pair tot el que havíem vist i après. Voltejàrem 
per la zona comercial de Barbastro, a l’espera de l’hora 
de sopar. Teníem reserva, per telèfon, en el restaurant “La 
Oveja Negra”. Buscàrem la seva localització i era a tocar 
del vell seminari. I altra vegada al costat del museu dels 
Claretians i les seves tombes d’impacte. Semblava que no 
ens podíem desempallegar de tanta descoberta i estupe-
facció. Una tarda i vespre plens de sorpreses. Sort de les 
costelletes de xai de l’Aragó i el vi negre del Somontano. 
Una visita recomanable, la comarca i el museu.

Josep Vilar

Història
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Tastets culturals 
Durant els dies 24, 25 i 26 de març hem dut a terme les activitats de cloenda del segon trimestre, enguany anome-
nades “TASTETS CULTURALS”.

Hem pogut gaudir d’unes Jornades Culturals lúdiques i festives, en les quals l’alumnat i els/les mestres hem compartit 
experiències especials i divertides. Han estat uns dies intensos que han donat pas a les vacances de la Setmana Santa.

Volem donar les gràcies a les mares que han col·laborat per poder realitzar algunes de les activitats programades.

I una menció especial pels alumnes de Cicle Mitjà que confi nats a casa es van poder connectar i participar on-line 
d’algunes de les activitats que es feien a l’escola, d’altres les han fet més tard quan hem tornat.
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 Alumnes de Cicle Mitjà que estaven confi nats i no surten a cap de les fotos ni de les activitats; fi nalment van fer una de les activitats i els vam poder 
fotografi ar

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

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

info@calesdellierca.com - www.calesdellierca.com

Tens la teva assegurança de Vida o Llar contractada amb alguna Entitat Bancària?
Saps que pots estar pagant entre un 25 i un 50 % més del que pagaries amb nosaltres?

Saps que, en cas d’algun sinistre, hauràs de fer totes les gestions directament amb la Companyia i no 
tindràs qui t’assessori ni et defensi si surt qualsevol incidència o discussió amb el pèrit o la Companyia?

Saps que en la majoria de pòlisses bancàries que hem analitzat hi ha importants limitacions en les 
cobertures o insufi ciència de capitals assegurats que comporten problemes en cas de sinistres greus?

Truca’ns sense cap compromís, et garantim que et pots estalviar molts diners i dormir molt més tranquil.
ARGELAGUER: Camí de la roda 1 – 972.68.83.07• BANYOLES: Ps. Països Catalans 96 Entsol A – 972.57.19.96
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Activitats de l’AMPA
S’acostava Nadal i des de l’Ampa de l’escola pensàvem que alguna cosa per al poble havíem de fer, ja que aquest any 
no hi hauria ni quina, ni pastorets... Vam tenir la idea de fer un arbre de Nadal amb l’ajuda dels nens de l’escola i col-
locar-lo en algun racó del poble perquè tothom en pogués gaudir. L’Ajuntament ens va deixar instal·lar-lo a l’entrada 
del seu edifi ci, fet pel qual els estem molt agraïts per haver-ho pogut dur a terme i també per la seva ajuda a l’hora del 
muntatge. 
Durant quatre caps de setmana vam anar fent els tallers per grups bombolla de cada classe. Durant aquests dies, els 
nens van pintar caixes, van fer boles, estrelles, fi gures nadalenques de decoració, embolicar regals... tots uns artistes! Els 
vam veure amb moltes ganes de venir a fer alguna cosa diferent, amb il·lusió, entusiasme i companyonia. Al fi nal els hi 
va quedar un arbre de Nadal ben bonic que tot el poble va poder gaudir durant els dies de Nadal.
Desitgem que tothom passi una bona festa de Sant Damas!!!

AMPA Escola Montpalau d’Argelaguer

AMPA



Des de la darrera Argelaga i fi ns al 
dia d’escriure aquest article, el Con-
sell de Poble hem fet quatre reunions 
i una jornada de treball.
Els temes que hem tractat són els se-
güents:

La plaça que vull
Esperem que en aquesta Argelaga ja s’ha-

gin pogut publicar els resultats de les votacions 
per a la tria del projecte guanyador del concurs d’idees 

“La plaça que vull”. La nostra participació des del CdP ha 
estat de dues maneres. Per un costat la Carme Yeste ha 
actuat com a representant en el jurat del concurs d’idees, i 
s’ha encarregat de vetllar per les prioritats que es van fi xar 
en el procés participatiu. I, d’altra banda, la comissió de 
comunicació ha treballat amb l’encarregada de la Sala de 
lectura i Resilience Earth en el disseny de la campanya de 
comunicació i en la difusió de tot el procés: disseny gràfi c 
de la butlleta, dels cartells i elaboració del vídeo.
També hem estat presents en el dia de la presentació de 
les propostes i de les votacions (recompte inclòs).

El parc infantil
La seva renovació continua el seu procés. En breu tindrem 
notícies.

Funcionament del CdP
Hem començat a treballar en petites comissions. A mesura 
que ens siguin necessàries, s’aniran creant, per a temes 

que s’hagin de tractar. Sempre seran obertes a la gent del 
poble i us animem a participar-hi.
Fins ara, hem treballat en una comissió per a la comuni-
cació del procés de la plaça (de la qual ja us hem parlat 
en un punt anterior d’aquest article) i la de comunicació 
interna, que s’ha encarregat d’endreçar la documentació i 
els canals de comunicació del CdP.

Turisme
Hem fet una comissió per avaluar la percepció de l’impacte 
de l’augment del turisme en l’estat de l’entorn del poble. 
De moment no sembla que hi hagi una gran preocupació, 
però estarem pendents per si cal treballar-ho com a tema 
monogràfi c en alguna sessió amb tot el poble.

Sessió d’avaluació del CdP
Hem fet una sessió intensiva i facilitada per Resilience 
Earth, en la qual hem tractat els següents temes:

• Honrar i celebrar la feina feta fi ns ara

• Avaluar de forma col·lectiva el Consell de Poble (propòsit, 
objectius, impacte, cultura organitzativa...)

• Identifi car el potencial emergent del Consell de Poble

• Identifi car eines necessàries per facilitar efi ciència, trans-
parència i accessibilitat al CdP

• Revisar el Reglament del Consell de Poble

Jornades Garrotxa CivicHub
Hem participat en les Jornades Garrotxa CivicHub, en con-
cret en la de Govern Obert, Transparència i Estructures Vi-

El Consell de Poble informa

g

L
Espe

gin pogut

Consell del poble
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latanes Descentralitzades a la Garrotxa, coorganitzades per 
Resilience Earth amb Pandora.
En la trobada es van compartir diferents experiències tant 
per part de l’administració (Ajuntament de Palafrugell i 
Consorci d’acció social de la Garrotxa) com de la societat 
civil organitzada (consells de poble de Mieres i Argelaguer).
Tots els participants vam discutir sobre els reptes amb què 
ens trobem a la Garrotxa i quines solucions hi veiem.
L’Oriol Massanet (que hi va participar, juntament amb la 
Núria Roig) ens va explicar que el que li va semblar més 
interessant va ser veure com hi ha una inquietud sobre la 
participació ciutadana més o menys a tot arreu, ja sigui 
des de l’administració com de la ciutadania. Però al mateix 
temps cal una predisposició clara per part de l’administra-
ció local i implicació generalitzada de la població, i que les 
trobades com aquestes obren camí cap a un futur de més 
participació. I per últim li va semblar molt interessant les 
diferències d’origen i composició del consell de poble de 
Mieres i el d’Argelaguer.
Trobareu l’enllaç al resum ofi cial de la jornada penjat del 
web del CdP.

Temes breus
Al CdP també hem parlat dels següents temes:
• A la plaça de Bons abans hi havia papereres i alguns ve-
ïns les troben a faltar. L’Ajuntament les ha tret perquè se’n 
feia un mal ús i n’hi ha d’altres també a prop.
• Al carrer de la Muralla abans hi havia una aixeta que 
es feia servir per regar. L’Ajuntament explica que era una 
aixeta d’obres per quan es va fer la intervenció al barri vell.

Renovació del Consell de Poble
Ens preparem per renovar el CdP, segons els canvis que 
hem fet en el reglament.
Es mantindran entre 3 i 5 persones dels actuals membres 
i la resta seran renovats a través d’unes votacions sense 
candidatura que es faran el 23 de maig del 2021 i or-
ganitzarà el mateix CdP amb l’ajut tècnic de l’Ajuntament.  

Consell del poble

El Consell de Poble ens reunim cada dos o tres me-
sos. Ja sabeu que podeu contactar amb qualsevol de 
nosaltres per fer-nos arribar suggeriments, consultes, 
propostes i contrapropostes.
Us recordem altres canals de comunicació a través 
dels quals us podeu posar en contacte amb nosaltres:
• Pàgina web: https://cdpargelaguer.wordpress.com/
• Canal de Telegram: https://t.me/cdp_argelaguer 
• Bústia del CdP: al Casal d’Argelaguer.
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La Fleca
d’Argelaguer

Ctra. d’Olot, 15 - 17853 ARGELAGUER

Tel. 972 68 75 49

Ctra. Olot, 35

ARGELAGUER
Tel. 972 28 71 56

Poligaris

Benvolguts veïns d’Argelaguer
Seguim sense senyals de coronavirus en el club.

Però des de fa més d’un any, aquí i allà i d’una manera més o menys intensa, segons el moment, no deixem 
de pensar ni de parlar de la Covid-19. Els socis de Poligaris estem preocupats, evidentment, per nosaltres mateixos, però 
més encara pels familiars i les persones properes. La vacuna, quina ens posaran i quan.

Ha acabat Setmana Santa, l’hem gaudit molt, millor que l’any passat. Les persones hem pogut sortir, fer algun àpat en 
companyia de la família. L’any passat estàvem confi nats a casa, no podíem entrar ni 
sortir. Tan sols podíem aplaudir des de la fi nestra als treballadors sanitaris, fer gimnàs 
amb vídeos d’internet i cantar cançons des del balcó que intentaven donar-nos ànims 
col·lectius: “Resistiré” del Duo Dinámico o “Tot anirà bé” d’en Joan Dausà. Quantes coses 
han passat després. Algun soci, molt pocs, s’han contagiat amb el virus.

Tot i el confi nament comarcal, els socis de la Garrotxa podem utilitzar les instal·lacions a l’aire lliure 
per poder tirar fl etxes. Es tornen a activar les lligues de tir amb arc amb les mesures adequades 
i participació limitada, i amb el certifi cat d’inscripció podem canviar de comarca. Avui mateix, 
fa molt poca estona, hem pres la decisió d’organitzar aquest any una de les nostres tirades 
estrella: el CANOARC.

No utilitzaré l’expressió tan gastada que “ens en sortirem”, precisament en record de les 
persones que ja no estan entre nosaltres. A poc a poc anem tornant a la normalitat.
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Casal de la Gent Gran

Casal de la Gent Gran d’Argelaguer
El Casal de la Gent Gran d’Argelaguer, durant aquest període, ha hagut de limitar quasi totes les activitats. Estem fent, 
només, la gimnàstica i les passejades amb els seus corresponents exercicis. Tot a l’aire lliure. 
Esperant que no ens falti la salut i que aviat puguem tornar a gaudir del nostre dia a dia amb la tranquil·litat que teníem 
abans d’aquesta pandèmia. Un record per a tots els que ens han deixat.
Una mostra del que hem estat fent:
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Salut

Covid 19, tercera part. Vacunes
La Covid segueix d’actualitat i centra bona part de les nos-
tres vides. Tots plegats estem vivint uns canvis que mai 
havíem imaginat. Un d’aquests canvis espectaculars des 
del punt de vista científi c és la vacuna. Amb menys d’un 
any d’aparèixer el virus SarsCov2, ja disposem de vacunes! 
Aquest fet serà recordat sempre com una fi ta històrica en el 
món de la medicina.

Parlem doncs de vacunes. En el moment actual a Catalu-
nya disposem de dos tipus de vacunes: Les de ARNm (Pfi -
zer i Moderna) i les de vector viral (AstraZeneca). En breu 
n’arribaran d’altres: Janssen J&J, Sputnik,... similars o amb 
petites variacions a les que ja tenim. Al nostre país hem de 
seguir les recomanacions d’Europa i també del Ministerio 
de Sanidad espanyol, per això actualment posem la vacuna 
Pfi zer als majors de 80 anys i l’AstraZeneca als menors de 
66 anys. Queda per veure, però, quina vacuna posarem a les 
persones d’entre 66 i 79 anys. 

Tal com he comentat en els articles anteriors sobre la Covid 
i tenint en compte la rapidesa amb la qual avança la situa-
ció, possiblement quan es publiqui L’Argelaga part d’aques-
ta informació ja estarà desfasada. Ara per ara, sembla que 
durant els mesos d’abril i maig rebrem una gran quantitat 
de vacunes i ens podrem anar acostant a l’objectiu del 70% 
de la població vacunada. Fins ara a Catalunya un milió de 
persones han rebut la primera dosi i aproximadament mig 
milió han rebut la segona. Aquest fet implica que, de mo-
ment, només s’ha vacunat correctament una de cada 10 
persones necessàries per arribar a aquest 70% desitjat. 

Moltes persones es pregunten, però, si és segura la vacuna 

contra la Covid. A hores d’ara hi ha més de 600 milions 
de persones al món que ja l’han rebuda, i els efectes se-
cundaris descrits són mínims. Les informacions aparegudes 
sobre la vacuna AstraZeneca (i ara també d’altres marques) 
parlant d’efectes greus de trombosi, tot i ser possibles, són 
molt poc freqüents i incomparables amb els més de 20 mil 
morts per Covid19 a Catalunya o al milió de morts a Europa, 
per exemple. A l’espera de nous estudis, el que queda clar és 
que els benefi cis de vacunar-se superen de molt els riscos. 

No voldria acabar aquest article sense passar-vos alguna 
referència de bon consultar pel que fa a la Covid, tant a 
Catalunya com a la resta del món:

- A Catalunya: dadescovid.cat, amb moltes dades sobre 
nombre de casos, vacunats, ingressos, mortalitat... Dades 
generals o dividit per comarques, ABS,... 

- També és molt interessant la pàgina de l’OMS: covid19.
who.int, amb informació detallada de la pandèmia a tots 
els països del món.

- I per informació general extensa sobre Covid, amb pre-
guntes freqüents, informació sobre vacunes,... us recomano 
isglobal.org/coronavirus que és d’on he tret les dues 
taules que teniu a continuació.

Per acabar vull aprofi tar per recomanar a tothom que es 
vacuni quan en tingui ocasió, perquè és la millor manera 
de protegir-nos de la Covid19 i tornar progressivament a la 
desitjada quotidianitat. 

Joan Cabratosa i Pla
Metge de Família
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Ingredients
• 450 g de pastanagues
• 200 g de nous
• 4 ous
• 190 ml d’oli
• 230 g de farina
• 400 g de sucre
• 1 cullerada petita de llevat en pols
• 1 cullerada grossa de bicarbonat
• 200 g de formatge (en crema, per exemple tipus Philadelphia)
• 100 g de mantega
• sal (un pessic)

Què es cuina a Argelaguer?
Hola llaminers!

Sou dels que després d’un 
bon àpat us agrada acabar 
amb un sabor dolcet al pa-
ladar? Res més recomana-
ble que un tall de pastís de 
pastanaga com el que ens 
ha preparat la Janina Gra-
nados. Una de les diverses 
receptes pastisseres que 
domina, perquè per exem-
ple els “cupcakes” també li 

surten genials i molt glamurosos. Ho deixarem per a una 
altra ocasió, perquè sabem que la rebosteria creativa té 
molts adeptes.

Pastís de pastanaga per la Janina Granados

Ella es reconeix una enamorada de la Thermomix per la 
versatilitat que ofereix i pel temps i esforç que s’estal-
via, però a l’hora de cuinar postres li agrada gaudir-ho 
tranquil·lament pas a pas. Aquest pastís és una recepta 
molt lligada a la família, l’ha après de la mare però la per-
fecciona al seu aire abocant-hi la seva creativitat, i com es 
llueix! Només cal veure’l.

Li dona felicitat, fer pastissos per a la família i amics. Quan 
porta el seu pastís de pastanaga a la feina, literalment 
vola! Aquesta textura esponjosa i sabor suau, gens emba-
fador, sempre ha estat garantia d’èxit. Es llepen els dits!

La Janina és d’aquelles persones que encomanen il·lusió, 
com la que posa quan comparteix aquesta recepta que 
engresca a realitzar-la. Aquí la teniu!

Dolors Figueras

La recepta

Preparació:
Primer de tot trossejarem les nous al gust (en reserva-
rem unes quantes senceres per a la decoració), i també 
ratllarem o triturarem amb el robot les pastanagues 
prèviament netes i pelades. Ho reservarem.
En un bol gran mesclem els ous, l’oli i la meitat del sucre, 
i ho batem fi ns al punt de neu. Afegirem després tota la 
farina, el llevat, el bicarbonat i el polsim de sal. Ho reme-
narem bé fi ns que tot quedi ben integrat.
A continuació, hi incorporem les pastanagues triturades 
i la meitat de les nous i ho remenarem tot fi ns a obtenir 
una massa homogènia.
Preescalfarem el forn a 180 graus. En un motlle gran i 
rodó prèviament engreixat amb la mantega, hi abocarem 
la massa i sacsejarem el motlle perquè quedi ben reparti-
da. El courem al forn uns 45 minuts. Ho anirem punxant 
amb un escuradents per comprovar quan està al punt.

Mentrestant, anirem preparant la cobertura del pastís. Per 
això posarem en un bol l’altra part sobrant del sucre, la 
meitat de les nous, la mantega temperada i el formatge 
cremós. Ho mesclarem bé i ho guardarem a la nevera.
Un cop tinguem el pastís cuit, el deixarem refredar i el 
desemmotllarem. Després el partirem horitzontalment per 
la meitat i untarem les dues meitats amb aquest “fros-
ting” que hem preparat. Les ajuntem i després procedim 
a escampar-lo bé tot per fora amb una espàtula fi ns que-
dar ben recobert. El tindrem uns 15 minuts a la nevera 
perquè ens quedi ben consolidat.
Finalment, el guarnirem per la part superior amb pas-
tanaga ratllada i nous senceres. I ja el tenim llest per 
presentar!

Mmmmm! Que bo! Me n’he menjat un bon tall, però és 
que no me n’he pogut estar!
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ENLLUERNADOR

LES CIGONYES ENS VISITEN

Eduard Saiz

Artur Ginesta Marta Dorca

Pàgina oberta

Núm. 47   ·   Maig de 2021   ·   3377

SENSE PARAULES

Mireia Llaguno

LLIMACS COPULANT

Fotos curioses. 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!
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Pàgina oberta

Eduard Saiz

Assumpció Viñolas

XAIS A ARGELAGUER

GROC
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Pàgina oberta

La seva pell és suau
i esvelt, el seu cos.
Els seus ullets petitons
s’acoblen amb els meus
amb una simple mirada.
Ella sap quan estic trista o alegre.
Jo sé quan se sent sola i em necessita.
La seva mirada ho diu tot,
sempre alerta dels meus moviments,
agraïda amb una simple carícia,
protegint-me sempre en qualsevol ocasió.
No necessitem les paraules,
les nostres emocions queden refl ectides en el 
nostre tacte.
Ella és la que sempre m’espera,
acompanyant-me en tot moment.
De bon matí, amb la seva carona, t’alegra el dia.
Satisfeta quan arriba la nit i els llums s’apaguen.
En tinc cura, d’ella,
una més de la família.
És l’amiga que demana poc,
i sol rebre menys.
Ella, la meva gossa Nepal.

EllaFOSCOR

NADAL

TARDOR

Nuri Pons

Nuri Pons

Nuri Pons

Estem en uns temps difícils i complicats, veiem 
molts animals perduts. Cal tenir-ne cura i 
tractar-los com es mereixen. 
“NO ELS ABANDONIS, ELLS NO HO FARIEN”

Assumpció




