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

900 900 120 Atenció a dones en
situació de violència

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: Eva Moreno
Infermera: Núria Gratacós 
DEMANEU HORA PRÈVIA
Telèfons programació visites: 
902111444 .........24 hores al dia 
972590573 .............de 8 a 15 h 
dilluns a divendres 
www.ics.gencat.cat/citaprevia/
visites.jsp 

Dimecres 08:10 a  9:30 h 
Divendres 12:30 a 14:30 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 a 20 h

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

BENESTAR SOCIAL
Assistent Social:
Queralt Moras, CAP Besalú
Dimecres de 9 a 13 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 a 12:30 h
Tarda, de 15 a 16:30 h
Servei de menjador:
De 12:30 a 15 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 
(Oficina Banyoles)

SALA DE LECTURA
Atenem en l’horari:
Dilluns i dimecres,
matins de 9 a 12 h
i tardes de 4 a 6:30 h
slcaudelluna@gmail.com

www.gencat.cat/ics

L’ajuntament informa:

Envia’ns un Whatsapp amb el teu nom i cognom

7.15
7.40
9.10

10.05
11.10
12.05
13.10
14.05
15.10
16.05
17.10
18.10
19.10
21.30

5.45
6.30
7.30
8.30
9.30

10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30

Sortides
de Girona Banyoles

7.55
8.20
9.45

10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45
18.45
19.45
22.05

6.12
7.03
7.57
9.03
9.57

11.03
11.57
13.03
13.57
15.03
15.57
17.03
17.57
19.03
19.57

8.08
8.35

10.03
11.05
12.03
13.05
14.03
15.05
16.03
17.05
18.03
19.05
20.03
22.18

6.30
7.20
8.20
9.20

10.20
11.20
12.20
13.20
14.20
15.25
16.20
17.20
18.20
19.20
20.20

Besalú

8.50
9.45

10.45
11.35
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45
18.45
19.45
20.45
23.00

7.10
8.00
9.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Arribades
a Olot

Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner

Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
Feiner
FeinerG

ir
o

na

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
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O
lo

t

 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

CAMPANYA DE VACUNACIÓ 
CONTRA LA COVID
Truqueu al 061 o consulteu 
al Canal Salut els col·lectius 
convocats per vacunar-se.

671 281 213
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Volem ser autosuficients?…
Probablement sí, però sabem com fer-ho?, segurament 
no. Potser primer hauríem de reflexionar sobre quin fu-
tur volem i com hi volem arribar.
Ara molts ciutadans s’han bolcat a la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques sense pensar que farà falta dur 
a terme un manteniment d’aquestes instal·lacions i en 
el fet que no seran un producte màgic que resoldrà el 
preu de l’energia.
Quant a l’alimentació, més del mateix… ara sembra-
rem tots els horts i ja ho tindrem tot solucionat, no ens 
faltarà de res...?, serem capaços de fer-ho?
Hauríem de trobar una solució realista, per tant possi-
ble, al futur que ens espera, perquè sols no farem res. 
El que sí hem de fer segur és tenir iniciatives personals, 
ens hem d’implicar i comprometre’ns en les accions per 
millorar el futur de tots.
Potser el que molta gent vol fer ara als seus teulats 
(posar plaques) ho hauríem de fer entre tots (els que 
vulguin) i crear plantes fotovoltaiques comunitàries 
amb l’ajuda de professionals que fessin el manteniment 
i portessin la gestió d’aquestes instal·lacions. Quant a 
l’alimentació, estaria bé seguir el mateix patró. Haurem 
de pensar-hi…
De moment, espero que gaudiu d’una bona festa del 
Roser!

Artur Ginesta

Editorial

Sumari
Salutació

Podeu consultar tots els números de L’Argelaga a:
www.argelaguer.cat

(Secció Ajuntament – Revista)

Si esteu interessats a col·laborar en la redacció de L’Argelaga, ens podeu 
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Informació Municipal

Pressupost municipal 2022

El pressupost d’aquest Ajuntament per l’any 2022, el va apro-
var el Ple de data 9-12-2021. La suma total del pressupost de 
1.367.459,00 €, fa que sigui el més gran que ha aprovat mai 
l’Ajuntament.
L’augment del pressupost és causat per la inclusió de l’obra 
de la urbanització de la Plaça Generalitat i Sant Damas, dels 
carrers de la Plaça, Perers, d’Acàcies, Grèvol i el nou equi-
pament de la Plaça. Aquesta obra té un pressupost total de 
725.506,35 € + IVA. Per aquesta obra l’Ajuntament té conce-
dides tres subvencions del Pla d’obres i serveis de la Genera-
litat de Catalunya, anys 2022 i 2023, amb un import total de 
370.000,00 €.
Tècnicament, és necessari executar l’obra dels carrers, les pla-
ces i l’equipament de manera conjunta, per això s’ha consig-
nat la totalitat de l’obra en l’exercici 2022.
L’altra inversió important que preveu el pressupost és la de 
construcció del nou pou de la zona industrial, que l’any passat 
no es va poder portar a terme, i per la qual tenim concedida 
una subvenció de l’ACA de 132.856,00 €.

En l’apartat de despeses, es fa la previsió d’un préstec pont, 
per si la tresoreria de l’Ajuntament no pot cobrir l’espera del 
cobrament de les subvencions de l’any 2023, i que no estan 
previstes en el pressupost d’ingressos 2022.
Es continuarà amb un control estricte de les partides de des-
pesa. En aquests moments hi ha partides del pressupost que 
s’hauran de modifi car, com per exemple les partides d’electri-
citat i gas. La previsió anual feta quedarà exhaurida al mes de 
maig si els preus continuen com fi ns ara. 
La situació econòmica de l’Ajuntament continua sanejada i 
compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària, i més 
que mai s’ha de continuar treballant per optimitzar els recur-
sos i controlar la despesa.
El pressupost en resum és el següent:

PRESSUPOST INGRESSOS
Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES
Rústica 8.000 €
Urbana 130.000 €
Vehicles 34.000 €
IAE 63.000 €
Increment valor terreny 1.000 €

Total 236.000 €
Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
Impost sobre construccions 6.000 €

Total 6.000 €
Capítol 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS
Escombraries, cementiri i taxes 25.000 €
Ocupació sòl, telèfon, gas i electricitat 129.000 €
Altres ingressos 5.100 €

Total 159.200 €
Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
De l‘Estat 72.000 €
De la Generalitat 56.850 €
De la Diputació 30.400 €

Total 159.250 €
Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos bancaris i rendes immobles 4.800 €

Total 4.800 €
Total pressupost ordinari 565.250 €
Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
DIPUTACIÓ 16.800 €
GENERALITAT 120.000 €

132.856 €
Total 269.656 €

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS
Préstec pont a curt termini 532.553 €

Total 532.553 €
TOTAL INGRESSOS 1. 367.459 €

PRESSUPOST DESPESES
Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL
Despeses de personal 167.900 €

Total 167.900 €
Capítol 2 - DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Manteniment edifi cis, instal·lacions, serveis i camins 50.000 €
Materials, subministraments i publicacions 6.000 €
Llum, combustibles i productes neteja 35.900 €
Telèfon i correu 3.300 €
Assegurances 6.040 €
Festes i altres activitats culturals i lúdiques 36.950 €
Treballs fets per empreses: escombraries, neteja... 118.150 €
Altres despeses dels serveis 4.300 €

Total 260.640 €
Capítol 3 - DESPESES FINANCERES
Interessos i altres despeses fi nanceres 2.200 €

Total 2.200 €
Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aportacions Consell, Consorci Benestar 18.799 €
A institucions sense fi  de lucre i associacions 3.720 €

Total 22.519 €
Total pressupost ordinari 453.259 €
Capítol 6 - INVERSIONS REALS 
Inversió nova infraestructura
Pou zona industrial 158.000 €
Col·lector zona industrial 100 €
Inversions funcionament serveis
Sala noves tecnologies 2.000 €
Fons documental sala de lectura 500 €
Adquisició vehicle 100 €
Inversions reposició pel funcionament dels 
serveis
Urbanització Plaça i carrers entorn 477.000 €
Nou equipament, mur i passera 264.000 €
Millora equipament Ajuntament 10.000 €

Total 911.700 €
Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
A comunitats autònomes
Formació i treball 2021 2.500 €
TOTAL DESPESES 1.367.459 €
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Visita de mestres jubilats

Adquisició d’una peça de terreny 
al c/ Acàcies, 3

Modifi cació ordenança de 
plusvàlua

Per poder executar el projecte de la plaça d’acord amb el plantejament de la 
proposta guanyadora del concurs d’idees “la plaça que vull” va ser necessari 
adquirir una peça de sòl de 33,67 m2 per destinar-los a vialitat pública a la 
zona del c/ Acàcies, 3.

Es va arribar a un acord amb la propietat del terreny, i el Ple de data 9-12-
2021 va aprovar l’adquisició directa a títol de compravenda d’aquesta peça 
de terreny.

El passat 3 de febrer vàrem rebre la visita 
d’un grup de mestres jubilats en un taller 
de coneixement dels nostres pobles 
encapçalat per en Jordi Espadalé Vergés.

La visita va estar acompanyada de 
la regidora de cultura Núria Roig, 
l’exalcalde Pere Oliveras i l’alcalde Artur 
Ginesta.

Tots els ajuntaments que teníem establert l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en compliment de la 
disposició transitòria del RD 26/2021, de 28 de novembre, hem hagut de 
modificar-la en el termini de 6 mesos, per adaptar-la a la nova normativa.
La principal modificació consisteix a introduir un nou supòsit de no subjecció 
per als casos en què es constati, a instància del particular, que no s’ha 
produït increment del valor, i en la determinació de la base imposable.
El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer ho va aprovar en data 10-02-2022, 
i potestativament també va aprovar ampliar la bonificació fins a un 95% 
(màxim legal permès) en la transmissió de l’habitatge habitual per causa de 
mort, quan els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents 
per naturalesa o adopció.
L’ordenança aprovada definitivament entrarà en vigor a partir del dia 9-05-2022

Substitució de 
targetes zona 
contenidors

Per millorar el servei de recollida 
d’escombraries s’ha procedit 
a la substitució de les targetes 
d’obertura dels contenidors i la 
posada en funcionament d’una 
aplicació mòbil que permet 
obrir els contenidors i rebre 
informació d’avisos i incidències 
online.

Informació Municipal
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Informació Municipal

Subvencions sol·licitades

Obres Acabades

Han sortit publicades diferents convocatòries de subven-
cions i s’han sol·licitat les següents:
• Diputació: Participació Ciutadana
Per finançar el projecte “El consell que vull, pel poble 
que vull” 
• Diputació: Pla de l’Acció 2022-2023
Per:

Línia 5: Generació energia elèctrica per autoconsum als 
edificis municipals _Escola.
Línia 3: Regulació temperatura de consigna dels edificis 
municipals _Escola
Línia 1: Comptabilitat energètica 2022

• Diputació: Cooperació cultural
Per les despeses corrents i de manteniment de l’escola 
Montpalau

• Diputació: Cooperació local
Per:

Despeses corrents: Enllumenat públic.
Inversions: Construcció pou Argelaguer: Capítol 01 
Captació
Despeses secretaria intervenció: Retribucions secretaria 
intervenció període (1-10-2021 a 30-09-2022)
Despeses culturals: Activitat musicals i culturals 2022
Noves tecnologies: Renovació de maquinari, xarxes i/o 
programes
Fons camins: Actuacions en camins municipals

• Dipsalut
Pels programes de salut: suport a la gestió de la legionel-
la, control de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
• Generalitat: Programa.cat
Pels espectacles:
Andròmines de Sanfaina de Colors
Ànima Salvatge: La Marta Rius
• ACA
Manteniment de lleres en trams urbans

Parc infantil



Núm. 49   ·  Maig de 2022   ·   7

Informació Municipal

Obres Futures

Destrosses al camp de futbol

Documental sobre en Garrell

Obra Plaça i el seu entorn
Ja tenim el projecte tècnic executiu de l’obra aprovat defi niti-
vament. S’han redactat el plec de condicions tècniques per a la 
licitació i contractació de l’obra. En breu es publicarà l’anunci 
en el perfi l del contractant i les empreses podran presentar la 
seva proposta econòmica. A partir d’aquí la Mesa de contra-
ctació podrà valorar les proposicions i adjudicar l’obra.

Darrerament, estem patint destrosses al camp de futbol per part d’un grup de joves de diferents llocs que ens fan malviure. 
Aquests actes ja no són bretolades, són atemptats a instal·lacions públiques que comencen a tenir un cost material considerable.

Per un Treball de Documental de l’Escola de Cinema (ESCAC), l’Adri Pachón i la Mireia Llaguno van voler fer un homenatge al 
Garrell i el seu llegat.

Nova captació d’aigua
pou zona industrial
Aquesta obra no es va poder 
portar a terme l’any passat.
I s’executarà enguany.
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Per a més informació municipal, recordeu 
que podeu consultar la nostra pàgina web, 
a la qual us convidem a fer-vos subscrip-
tors, així en rebreu totes les novetats.

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

Defuncions
RICARDO ARANDA ESCAMILLA 18 de desembre de 2021
JOAN VILAR BALATEU 9 de gener de 2022
MARCELINO VILAR BALATEU 6 de febrer de 2022
JOAN FREIXAS COLLDECARRERA  11 de febrer de 2022
MAGDALENA MASOLIVER VILA  27 de març de 2022
MARIA MAYOLAS BARÓ  13 d’abril de 2022

Argelaguer en xifres

Dades recollida roba contenidor Càritas 
L’empresa d’inserció laboral ECOSOL, ha recollit dels contenidors d’Argelaguer i al llarg de l’any 2021, un total de 
3.569 kg de roba usada. Aquesta roba es tractarà socialment i es reutilitzarà.

Coberta de diposit nou Eixam d’abelles al 
cementiri

Aquesta es la vista de la coberta del dipòsit nou 

El passat 8 d’abril un eixam d’abelles va visitar el 
nostre cementiri. Vàrem avisar al nostre regidor de medi 
ambient ,que és apicultor, i després d’instal·lar una 
caixa i de dedicar un temps a les abelles vàrem tancar 
el cementiri fins al vespre perquè les abelles entressin al 
buc. Finalment, al vespre, l’Oriol va recollir les caixes amb 
les abelles i es va reobrir el cementiri.

Informació Municipal
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Informació Municipal

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?

• 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

Mascotes

Volem recordar que tots els propietaris de gossos i gats han de complir amb unes normes de convivència refl ectides en les orde-
nances municipals.
Alguna d’elles ... “Tots els posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a inscriure’ls en el registre censal de 
l’Ajuntament i facilitar les seves dades. A més, cal recollir els excrements de les mascotes, especialment als carrers del poble, i 
dipositar-los en una bossa que haurem de llençar a les papereres o al contenidor d’orgànic”.
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CAU DE LLUNA Sala de lectura
ESTADÍSTIQUES PRIMER TRIMESTRE 2022
Usuaris 121, Préstecs 98, Carnets 6, Consultes TIC 8.

NOVETATS 

Dents de lleó
Jan-Sun Kim 
Fins 5 anys

La Bèstia
Frank Pé Zidrou 
Còmic

Trazado: un atlas 
literario
Andrew DeGraff

El primer empera-
dor i la reina lluna
Jordi Cussà

Els angles morts
Borja Bagunya

Els desperfectes
Irene Pujades

La història de la teva 
vida i altres contes
Ted Chiang

Botanicum
Kathy Willis

Animalium
Jenny Broom

El árbol de la vida 
de Charles Darwin
Peter Sis

El bibliobús de 
l’Ant
Inga Moore

Què ens cal?
Giani Rodari 
Fins 5 anys

Descobreix els 
teus poders
Alicia Teba 
De 6 a 10 anys Catwings: les aven-

tures dels gats alats
Ursula K. Le Guin 
De 12 a 14 anys

Astèrix i el Griu
René Goscinny 
Còmic
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Tenim a punt els llibres que ha com-
prat la Diputació de Girona per a la 
Sala de lectura,
consulteu tota
la llista al
bloc del
Cau de lluna

Rescate gris
Cristian Perfumo

Depuración hepática
Carla Zaplana
Salut

Fake news
Simona Levi
Social

Armas, 
gérmenes y 
acero: breve 
historia de la 

humanidad en los últimos trece 
mil años
Jared Diamond
Història

Joan Fuster: fi gura 
d’assaig
Joan Fuster
Literatura

Nivell Ç: del català 
esporuguit al par-
lant empoderat
Pau Vidal
Lingüística

El antopólogo ino-
cente: notas desde 
una choza de barro
Nigel Barley
Antropologia

Disciplina positiva. 
Para padres y ma-
dres de hoy
Jane Nelsen
Educació

Delatora
Joyce Carol Oates

Com vas perdre el 
braç, Balchowsky?
Toni Orensanz

Sense sucre. Una dona 
occidental al Marroc
Mireia Estrada
Social

Calladeta no ets 
més maca
Núria Prieto
Dret

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 artificials · Ceres 

Des de 1787 al seu servei

Des de 1787
al seu servei
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Ja estem a la primavera 
i, per tant, a les portes 
d’una nova campanya 
forestal, que aquest any 
ve marcada per la baixa 
pluviometria i els fets 

que expliquem a continuació.

Des de l’inici d’aquest 2022 s’ha re-
gistrat un dels episodis més secs dels 
últims anys, les reserves d’aigua van 
arribar a llindars preocupants per 
l’època en què estem. Durant els dies 
finals de gener i principis de febrer es 
van declarar a la zona de Girona dos 
incendis preocupants, el de Peralada i 
el de Roses. Ambdós van cremar amb 
molta rapidesa a causa de la propa-
gació en vegetació seca i al vent que 
acompanyava aquells dies. 

Els agents rurals, davant aquesta situ-
ació, van emetre una ordre excepcio-
nal en la qual tot i ser en període de 
cremes sols es podia fer foc des de la 
sortida del sol i que a les 12 del mig-
dia havia d’estar apagat.  I va dema-
nar a les adf de preparar dispositius 
especials per fer front a la vigilància 
i actuació d’aquesta situació. Durant 
aquests dies la nostra adf va tenir 
voluntaris activats per si sorgia algun 
incident.  

Veient com han anat les coses, volem 
fer una reflexió a les cremes amb per-
mís. 

És cert que cada vegada trobem que 
la gent fa les cremes amb el permís de 
foc vigent, però el fet de tenir aquest 
permís no fa que es pugui fer el foc de 
qualsevol manera. No podem cremar 
en dies que fa vent. 

En dies amb situacions adverses els 
agents rurals envien un comunicat 
SMS al mòbil que hem registrat al 
permís, ens els hem de mirar i fer cas 

ADF d’Argelaguer, Besalú i Sant Ferriol
a les seves indicacions. No podem fer 
foc de qualsevol manera, hem de sa-
ber que el que encenem ho podrem 
apagar amb els mitjans que tenim. I 
davant de qualsevol imprevist avisar 
de seguida al 112.

Recordem que els permisos són per 
cremar restes vegetals, per tant, no 
es poden cremar mobles, plàstics, 
ni qualsevol altre tipus de materials. 
Quan fem cremes les hem de vigilar 
en tot moment. I no podem deixar les 
zones cremades mal apagades o sen-
se vigilar-les un cop acabat, ja que a 
vegades tornen a reprendre. 

Diem tot això perquè fins el dia d’avui 
en període de crema a la Garrotxa 
hem tingut incendis a Vidrà, Mieres, 
El Torn i Maià de Montcal, tots per fer 
fogueres mal apagades o que se’ls 
han escapat. I també remarcar que 
des del 15 de març ja no es pot fer foc 
sense un permís especial i que ja hem 
hagut d’avisar a gent d’Argelaguer 
per fer foc sense autorització.

Ara amb aquestes últimes pluges 
sembla que s’hagi solucionat tot per-
què ja veiem els sembrats i el paisat-
ge verd. És cert que ha anat bé, però 
a Argelaguer han caigut poc més de 
150 litres i amb això no solucionem 
l’estiu. Necessitem més aigua i, per 
tant, us demanem a tots que extre-
meu la prevenció i que aviseu davant 
de qualsevol indici de foc al 112.

Sobre l’activitat duta a terme per la 
nostra adf, aquí us ho resumim:

Al desembre es va poder fer la baixa-
da de falles i des de l’adf vam realit-
zar dues tasques. Primer es van anar 
a tallar els socs de pi per poder fer les 
falles, agraïm la col·laboració d’en Jo-
sep Dorca (que és qui ens va buscar 
els troncs i ja en té de nous per l’any 
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vinent) i als propietaris que ens els 
van cedir. Tots aquests troncs els vam 
tallar i estellar per tal que els fallaires 
ho tinguessin fàcil per fer les seves 
falles. Després el dia de la baixada 
ens férem càrrec de la seguretat i de 
la prevenció d’incendis. La baixada va 
anar sense incidents i les falles cada 
vegada cremen millor… de mica en 
mica anem millorant. Van col·laborar 
amb nosaltres membres de l’adf Maia 
de Montcal.

Vam col·laborar amb l’acompanya-
ment del Patge Reial i l’arribada dels 
Reis Mags a Argelaguer. 

Al gener es va anar a l’Espluga de 
Francolí a l’acte de reconeixement a 
les adf que van ajudar a les inunda-
cions que van afectar aquesta zona 
l’any 2019. En aquest acte, presidit 
per la consellera d’acció climàtica Te-
resa Jordà, l’Ajuntament de l’Espluga, 
el Secretariat d’adf de Catalunya i el 
president de l’adf de L’Espluga, van 
fer un discurs molt emotiu en què tots 
vam recordar aquells dies i la solidari-
tat de tothom. En agraïment ens feren 
entrega d’una placa commemorativa. 
D’altra banda, el Consell Comarcal de 
la Garrotxa també ens va fer un agra-
ïment escrit per aquesta tasca solidà-
ria.

Al mes de febrer vam fer una pràctica 
de crema controlada per rebaixar de 
combustible la zona de les parcel·les 
de can Jan. Amb la participació de 
voluntaris de Maià, Riudaura i Olot 
es va fer el desbrossament perimetral 
de seguretat, després es va encen-
dre de manera controlada i amb un 
dispositiu de vehicles i línies d’aigua 
per assegurar la crema. Practicar amb 
foc real ens va molt bé per veure en 
pròpia pell la dificultat de treballar en 
aquestes condicions, veure el compor-
tament del foc i corroborar que l’estat 
de la vegetació era molt sec, ja que és 
el primer any que ha cremat de punta 

a punta i amb una rapidesa que diu 
molt de la situació que tenim.

Durant tota la crema ens va acompa-
nyar una periodista i un fotògraf del 
setmanari La Comarca que ens van fer 
una excepcional entrevista que ens ha 
servit per donar a conèixer la nostra 
tasca dins la societat. Si la voleu lle-
gir la podeu veure al següent enllaç: 
https://sfadf.org/noticies/els-incendis-
sapaguen-ara/. Aquest any una de les 
nostres voluntàries ha estat la imatge 
que ha escollit el Secretariat d’adf  de 
Catalunya per commemorar el dia de 
la dona dins les adf. Elles cada vegada 
tenen més presència dins les nostres 
agrupacions i us convidem a ser mol-
tes més.

Al mes de març es va col·laborar en la 
formació de nous aspirants que falta-
va de carnet verd a Maià de Montcal, 
també aquest mes junt amb les adf de 
Maià i Riudaura hem col·laborat amb 
el CEO (centre Excursionista Olot) per 
desbrossar a Sales de Llierca part del 
camí i el pont de Balegar (2,6 km), 
lloc per on passarà l’Embardissada 
d’aquest any.

I també una representació va ser pre-
sent a les 1es Jornades Universitàries 
d’incendis Forestals que es va fer a 
la Facultat de Ciències de la Univer-
sitat de Girona amb el tema “Reptes 
i Oportunitats amb la Gestió del Pai-
satge”. Unes jornades interessants on 
es va parlar de quin ha de ser el paper 
de la societat i els grups polítics en un 
bosc cada cop més descuidat i aban-
donat.

La nostra adf continua les tasques de 
prevenció amb els treballs de sega 
amb el tractor i eines manuals, dels 
vorals de camins del municipi i de la 
zona de passeig del Garrell. També 
agraïm la tasca de recuperació i des-
brossament de camins que fan els 
caçadors d’Argelaguer, que cada any 
ajuden a tenir millor el territori. I tam-



14   ·   L’Argelaga   ·   Revista d’Argelaguer14 · L’Argelaga   ·   Revista d’Argelaguer

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 justificades 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 .

bé la feina que ha fet l’Ajuntament i 
el SIGMA duent a terme el desbros-
sament de les franges de protecció 
d’incendis forestals al voltant de tot 
el municipi.

Per acabar estem preparant el tram-
peig  de vespa asiàtica, activitat que 
ja anem fent aquests últims anys i 
també ja ens posem de ple a prepa-
rar aquesta campanya forestal que de 
moment es preveu complicada.

Us recordem que des del dia 15 de 
març fins al 15 d’octubre no es pot 
encendre foc en terreny forestal. Us 
deixem el calendari del Període de Re-
gulació del foc a Catalunya.

Informació Municipal
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Exposició de fotografia “Experiència i Saviesa”
En aquesta exposició hi van col·laborar l’Ajuntament i 
l’escola Montpalau. L’Ajuntament va oferir als nens de 
Cicle Mitja del curs 2020-2021 un taller de fotografia 
per conèixer i relacionar-se amb els/les més grans del 
poble i obtenir experiència en l’art de la fotografia.

Jocs per a totes les edats amb Ludiespai 
El dissabte dia 11 i de 17 a 20 h a la pista poliesportiva 
Ludiespai va oferir jocs tradicionals. Grans i petits van 
passar unes hores ben entretinguts, oblidant-se de la 
tecnologia i manipulant jocs de fusta antics i gegants. 
Les famílies es divertiren pensant, competint, demos-
trant habilitats i compartint.

Patinatge
El divendres 4 de desembre al pavelló d’Argelaguer 
les patinadores del CPA Olot van fer una exhibició es-
pectacular amb la coreografia “Trampa Mortal”. Amb 
aquesta coreografia s’havien proclamat campiones del 
món per 13è cop; a Argelaguer, van vorejar l’excel-
lència.

Dansa contemporània
El mateix dia de Sant Damas, l’11 de desembre, a les 
12 del migdia i amb la plaça de Santa Anna ben asso-
lellada i plena de gent, els veïns vam gaudir del duo de 
dansa contemporània “Shalott” (Guillem Batlle i Vlad 
Ion). Les expressions lliures amb el cos, pròpies del se-
gle XX i XXI, transmetien idees, sentiments i emocions al 
públic. Una actuació remarcable.

FESTA SANT DAMAS

 L’exhibició va ser un acte especial perquè la patinadora Mireia de Cruz, 
que s’està recuperant d’un ictus que va patir la passada tardor, va poder ser 
a Argelaguer amb les seves companyes..
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Concert del Quartet Mèlt 
El diumenge a la tarda el Quartet Mèlt, guanyadors del 
popular concurs televisiu Oh Happy Day, ens va oferir 
l’espectacle “Celebrem el Nadal”. Un repertori de can-
çons a cappella, ampli i variat, que incloïa des d’obres 
de música antiga fins a temes moderns. Aquest grup 
vocal jove va transmetre el saber gaudir de la música a 
tots els assistents.

Marta Dorca

Concert Möther Mine i Relat  
Möther Mine i Relat va actuar el dissabte vespre al pa-
velló. Aquesta banda de rock interpretà diferents gène-
res musicals del panorama internacional. L’actitud del 
grup, la motivació i la passió en el seu projecte no van 
deixar indiferents a ningú.

Sardana vermut
Un cop acabat el ball de gegants i burrets a la plaça  
de la Generalitat, la cobla Foment del Montgrí ens oferí 
la sardana vermut. Molts veïns van compartir el ball 
d’aquesta dansa típica de la cultura catalana que des-
perta sentiments de comunitat i germanor.

Actualitat

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

MENJARS - BAR CAN XAC
EMBOTITS I CARNISSERIA
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El passat 21 de desembre, dia del solstici, vàrem tornar a gaudir de la baixada de torxes i de l’home d’escorça 
en una nit inoblidable amb molta assistència de públic i amb la participació destacada dels joves amb el seu 
acompanyament de l’home d’escorça. Aquests joves ens van oferir unes destacables coreografies creades per ells 
mateixos.

Baixada de torxes
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raven de les angeletes. I perquè, després de mesos de 
confinament, tots plegats, angeletes, dimonis i pastors 
(i pastora!) acabaven ben amics!

El que sí van tenir en comú amb els Pastorets d’altres 
anys va ser l’extraordinari equip de gent que va parti-
cipar en l’organització: el grup de dansa clàssica d’Ar-
gelaguer, amb la Isabel…, que com sempre va obrir 
l’espectacle amb la seva acurada actuació, el grup de 
músics que va acompanyar les cançons de les actrius 
i actors, el vestuari i maquillatge, la creació dels de-
corats, els assajos de cançons amb l’Ana i l’Àngels, i 
la creació del text i la direcció de la Selene i en Jordi. 
Només vam trobar a faltar una persona, que sempre hi 
havia participat: la Montserrat.

A veure si l’any que ve els Pastorets poden tornar a 
omplir el poble de nervis, il·lusió, rialles, cançons i me-
rescuts aplaudiments… fins l’any que ve!!!

Jordi i Selene

Van tornar!!! Aquest Nadal passat els Pastorets van 
tornar!!!

I no van ser uns Pastorets qualsevols, no! Totes les ac-
trius i actors participants s’hi van posar amb moltes 
ganes i il·lusió: des de les angeletes i dimoniets de P3, 
fins als experts de Cambridge que ens aclarien part del 
vocabulari, de 1r de batxillerat, passant pels de cicle 
inicial, mitjà i superior,TOTS, van estar brillants, espec-
taculars, van captivar el públic, que després d’un any 
sense Pastorets estava afamat d’espectacle.

I no, no van ser uns Pastorets qualsevols, perquè les 
angeletes es modernitzaven, parlaven en anglès, o fe-
ien l’Anunciació amb una “coreo” de tik-tok. I perquè 
els dimonis, de la mà d’un Satanàs terrible i cruel, es 
proposaven escampar un virus per tot el planeta. I per-
què els pastors… i pastora! cantaven un rap, parlaven 
en l’incomprensible argot dels adolescents, i s’enamo-

ELS PASTORETS 2021: EL RETORN
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Boomer: persona antiquada, pureta, carrossa.
Flow: fluir, de l’anglès. Estar en el flow: estar en el mateix to.
Social Media: Xarxes Socials com serien instagram, tiktok, twitter, i facebook, pels més clàssics.
Influencer: persona amb un alt impacte en les xarxes socials.
Followers: seguidors de les xarxes socials
Fer un like: posar un “M’agrada”, sovint amb un cor.
Petar una cosa: que ha tingut molt èxit.
Bro: germà, abreviació de l‘anglès brother.
Meme: Text, imatge o vídeo amb toc humorístic, compartit per les xarxes socials.
Mdlr: Del carrer de barri, del francès Mec de la rue.
Random: Aleatori, tot i que es fa servir en molts contextos diferents.
Crush: Amor platònic.
Stalkejar: Revisar anònimament les xarxes d‘algú.
Estar in love: Estar enamorat.
To gucci: Quan alguna cosa és molt xula, contracció de tot i Gucci, de l’anglès good i en referència a la marca.
Estar de hahas: Estar de broma.
Dar un jari: tenir un malestar de cop i volta, desmai.
Lag: que va amb retard, normalment la connexió a internet.
Buguejar: quan no està funcionant bé un joc o aparell tecnològic.
 Fail: de l’anglès, alguna cosa que ha fallat…
   Cringe: sentir angúnia o fàstic extrem en una situació.
      Retuit: Quan una persona està d’acord amb una altra. Agafat de la xarxa social twitter.

Hem pensat que seria adient posar-vos el diccionari per boomers, perquè us apro-
peu una mica al llenguatge dels joves i pugueu de tant en tant entendre alguna 
cosa. Això és una petita part, si feu una cerca per internet, en trobareu la tira! Que 
el gaudiu!
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17853 ARGELAGUER - La Garrotxa - Girona
Tel./Fax 972 687 457

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

Reis
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Gent d’Argelaguer

camí que hem d’anar traçant, sense parar, tot esperant 
que sigui ben llarg. Al final, intueixes, veus, al fons del 
paisatge, la fi del camí. El precipici. Uns, més creients, 

Diuen que quan ens deixa una persona és com perdre 
un llibre. I com més gran i bagatge té la persona que 
perdem, més gruixut és el llibre. Aquest inici d’any, en 
poc més d’un mes, al petit poble d’Argelaguer ens han 
deixat quatre homes: en Joan Vilar, el nostre pare; al 
cap d’una lluna exacte, vint-i-vuit dies, el seu germà, 
en Marcelino Vilar, l’oncle; a inicis de febrer en Fran-
cesc Curós, “en Canet”, nascut a Argelaguer i resident 
a Sant Jaume de Llierca, i en Joan Freixas, en “Joan de 
can Sorribes”. Tots passats dels noranta o ben a prop. 
Quatre gruixuts llibres perduts.

Quan se’n van els pares, encara que hagin tingut una 
llarga vida plena, deixen un buit molt gran que només 
podem omplir amb els records i la memòria. És quan 
els fills passen a primera línia. Al davant de la fila, en el 

Comiats

 En Marcelino Vilar a l’esquerra, en Joan Vilar al mig, els dos amb un ‘puro’, 
amb altres joves del poble. El de la dreta és en Jaume Vilar de can Toni, pels 
volts de l’any 1946.

 Matança de porc a la Casica d’Argelaguer, el matador és en Francesc 
Curós, en Canet. Any 1999.

 En Marcelino i en Joan Vilar al sopar del futbol en el Cafè d’Argelaguer 
el juliol de 2016.

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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hi veuen l’espai per agafar el vol, la vida eterna, el cel, 
el gran retrobament o la pau celestial. Altres només la 
fi d’una llarga excursió vital, només hi veuen un pre-
cipici.

Amb aquestes quatre ratlles i simples reflexions, vol-
dríem agrair les mostres de condol rebudes per molta 
gent del poble. En parlar, força persones, treien els re-

cords de les obres de les seves cases per part d’en Joan 
“el paleta”.  Ens sembla, i creiem, que en aquest cas la 
feina de paleta, després de prop de mig segle arreglant 
i adobant velles cases, adquireix una dimensió humana 
que ajuda a cosir una mena de lligam emocional dels 
estadants de la llar, on la gent s’hi troba còmode i se-
gura, amb el “constructor” d’aquesta llar. Per tot això 
volem donar moltes gràcies a tots i totes.

Amb la mort d’en Joan, en Marcelino, en Francesc i 
en Joan, també se n’ha anat una mica, o potser força, 
l’essència d’un món tradicional de viure i fer que ningú 
pot aturar. La seva pèrdua és una implacable llei de 
vida i el camí, el present, és també una gran transfor-
mació inexorable. Una revolució silenciosa d’un món 
ben diferent i global. Potser el millor record d’ells són 
aquestes fotografies. Reposeu en pau. 

Jaume, Josep i Nuri

 Restauració de l’església de Santa Anna amb el paletes Miquel Reixach, 
Joan Vilar i en Llorenç Palomeras de can Peremel. Any 1970.

  Tallada d’un gran arbre amb en Joan Freixas, en Sorribes, d’ajudant. Se-
tembre de 2010.

Gent d’Argelaguer

Nota:
Quan ja s’havia escrit i lliurat aquesta nota de co-
miat, a finals de març en va deixar la Magdalena 
Masoliver Vila, la Teleneta de cal Cabrer, amb 95 
anys, un altre gruixut llibre esfumat d’un temps 
perdut.
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Actualment, estàs a Alemanya… és per estudis? 
Quins?

Els darrers tres anys he estat estudiant un cicle forma-
tiu de grau superior de disseny d’interiors a l’Escola 
Massana de Barcelona. Al desembre de 2021 vaig aca-
bar el meu projecte final i ara em trobo a Alemanya 
fent un Erasmus. 

El teu projecte està relacionat amb les teves afici-
ons?

M’encanta fer esports de tot tipus, sobretot si són a la 
natura. M’encanta observar els espais que m’envolten 
i entendre per què m’afecten positivament o negativa-
ment. Pel mateix motiu gaudeixo jugant a videojocs, 
i perquè em permeten visitar mons totalment ficticis, 
originals i cada cop més realistes. 

I sobretot em fascina la pluja, el so que produeix en 
caure sobre diferents superfícies, l’olor de petricor que 
produeixen les plantes quan es mullen, l’ambient hu-
mit i fresc, els núvols baixos que tapen parcialment les 
muntanyes, i quan hi ha tempesta nocturna m’agrada 
sortir abrigat al balcó i comptar els llamps i esperar els 
trons.

En què consisteix el teu projecte?

Amb aquest projecte plantejo un espai habitable on 
poder gaudir de la pluja plenament: l’espectacle visu-
al d’una tempesta, la llum, el so, el tacte, l’olfacte, la 
relació entre l’espai i la natura i els sentiments esdeve-
nen protagonistes d’aquesta proposta de vida. 

D’aquí sorgeix la idea de fer-ho en una ruïna al mig 
de la natura, concretament a Ca n’Albis, un conjunt 
medieval del segle XII al pla del Guilar, Argelaguer. La 
ruïna està composta per dues edificacions, una petita, 
anomenada Cabana i la gran, anomenada Casa Forta, 
separades per un espai de jardí. El fet que la ruïna no 
tingués cobertes em permetia afegir-les al meu gust i 

Nico Rodríguez Orth
Ens presenta el projecte "Habitar la pluja"

En Nico Rodríguez Orth va néixer a les Preses el 15 de 
gener del 2001; els seus pares ens explicaven en aques-
ta mateixa revista el desembre del 2013 que havien ar-
ribat a Argelaguer el 2005 per viure al camí de la Roda 
d’Argelaguer en un habitatge idoni per a cinc perso-
nes, ja que aquell mateix any van arribar els bessons. 
Comentaven que del poble els agradava “la gent i la 
tranquil·litat”. 

En Nico ha col·laborat en brigades joves i a la faràndula 
gegantera, fa uns anys va anar a viure a Barcelona pels 
estudis, pel mateix motiu que ara que té 21 anys s’ha 
traslladat a Alemanya, la terra de la seva mare. Ens pre-
senta un treball sorprenent, “Habitar la pluja”.
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adequar-la a les meves necessitats d’habitabilitat, per-
metent que la pluja caigui a l’interior. 

La distribució de l’habitatge es fa en tres zones: el jar-
dí, la zona de nit, ubicada a la Cabana, on hi ha el 
dormitori; i la zona de dia ubicada a la Casa Forta on 
hi ha el despatx, un bany, una sala d’estar interior i un 

petit jardí amb un arbre. La cuina, el menjador, la pisci-
na i un sofà s’inclouen en un espai exterior gran i par-
cialment cobert. La peculiaritat d’aquest espai és que 
permet que hi plogui i que si ho fa amb molta quantitat 
s’inundi, havent d’anar descalç o amb un calçat adient. 

Per què vas escollir aquest projecte i lloc d’Argela-
guer?

Vaig escollir aquest tema perquè vaig veure que casa 
meva no em permetia gaudir plenament de la pluja 
perquè l’arquitectura existeix justament pel contrari, 
protegir-nos i allunyar-nos dels perills de la natura,

Vaig escollir Argelaguer perquè conec bé la zona i me 
l’estimo. I a part m’interessava la proximitat per po-
der-hi arribar ràpidament quan comencés a ploure i 
poder explorar les possibilitats de l’espai.

El vas fer per alguna assignatura en concret?

És el meu projecte final de Cicle, així que és on he 
aplicat els coneixements de totes les assignatures que 
he fet fins aquest moment. El procés que he seguit per 
fer aquest projecte l’he après a una assignatura ano-
menada “Projectes”.

Havies fet abans alguna cosa semblant?

Sí. Des que soc a Barcelona, el meu gust per la natura 
s’ha intensificat notablement, i per aquest motiu els 
meus projectes van agafar una dinàmica més natura-
lista i arriscada que em permetia explotar la meva cre-
ativitat a l’etapa d’estudiant.

Estàs pensant en altres projectes semblants de cara 
al futur?

En aquest moment semblants no, però m’encantaria 
seguir desenvolupant projectes que busquin l’aproxi-
mació a la natura durant tota la meva vida.

Dolors Olivé

Personatge
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El  30 de gener se celebra el dia Escolar de la No-violència i la Pau en commemoració de l’aniversari de la mort 
de Mahatma Gandhi. Per aquest motiu, cada any a la nostra escola celebrem la diada. Aquest curs l’alumnat de 
Cicle Superior ha  redactat  uns escrits que exposen la seva visió i sentiments sobre la tolerància, la solidaritat, la 
concòrdia, el respecte i la convivència.

Donada la situació actual de conflictes que estem vivint i patint, s’ha cregut oportú publicar-los com un desig de 
Pau i Esperança per part de la nostra comunitat educativa.

Escola

POEMES PER LA PAU

EL ����M �I�S�	
�R
Hi h���a ��� ve��	� un� 
��íli�.
El �aís e �� q�a� ��v�e ��t��a �� g�e��� � va ��v�� 	e 
ma���r ��� país.
El �e� ��re �’ha��� �u�d�� a �� g�e��� � a�xò el� �� p��a� 
mo�! t���t��.
Van ���s�� 	os "���s i # ��bi� ��� de� ��� pa�� �� va 
en���� un� $��ta �"% �n $o�#m "��sa�&�r. No l� �� 
re��#n��� i �s���a m#�! p��o'�p��.
Es �a '�n��� d’es����r i �� ��n�a� q�� e� ��� pa�� 
es���� mo�!.
A la �! �s �a ��c��a� d� $��a � v� a�� � bu�'�r-lo. 
Li v� ��i��r �a �#t� a �� ��va "��� pe���è no �� 
p�e#'�pés.
Es �a '#l�� e� �n ��i��l� ��e �n��a �� s�u ��ís.
Qu�n �� a�r�(�� va �!�n�a� p���� la ����ra, pe�ò 
no �� ��n 
e� c�� � �a t���� un� ���na�� ��r �a� q�� 
l’es$#�t���in � ���vo�� �l ��� mi��� t��� i �l� �� di�: 
- De q�è se����x �a &��r�a �� t�i� p���u��s? De q�è 
se����x �a &��r�a �� h� )a �’am��!�t?
Don$� t#���m �’ho �� ��n�a� � v� e�t��� �n �aó i l� 
gu���� va ����r i �� *�míli� �� �a t#���r a �+��ta� � ��n 
se� *�l�ços ��� s�"�re.  

Ad�ià Julà Ray���d
5è de ��màri�

EL ��� A��C ���EP
22 de #��m(�e d� 1937
En Jo��� � jo ére" ��s "��lo�� �m�$�. 
Sov�! j��àve" � ��pe���r�i� � � �ol��� c��e� més, pe�ò, 
so(��t��, el /�� �és e� �g��	av� ��a 0�g�� a �#l��!s.
Sem��� h��íem ����t+a! s�� '�m a/���l� &u�r���s /u� 
do���n �e� s���� vi��� p�� �e� p�ís. 
En� �as�àve" �#r�� 0ug�! � so�	�t�, en� *èi�m ���to��� 
de 
��t�, t�i�x���� i, fi n� i !#t, li ����nàve" �� f��!er 
qu� �� fe� ��m�� 	e f��!�, pe�ò co" ��� no ���íem 
p�o� 	�ne��, l’úni$ ��� ac#��guíem ��� a&�f�� %ra���s 
d’al��� �r(�e � s�"u��r /�e ��� l’ar"���n�.
Al $a� d’un ���p� ��s �a� s����ar. El� �a �n�� a �� 
un����si��! � jo ��� c�$�es 
#�m��i��.
Des��és e� v� *�r a�� � la "���. Al�à va�� *�r "o�t� 
ti��� d’en���n�"e�t� '#m ��'al�� ��r� i �� v� 
en���y�� a *�r ���vi� ��fl �s i "�!r���ad#���.
Un� a�y� �és �a�d �� '�meçar �� &�er�� '�vi�. Va�g 
an�� � �ar�� � �a v���e�� c�"�an4�� 	e p���'a�g��i�t��.
Me’n �e'#r�� �u� �n u� %�ta��� v�i� ���re � ��em�$ 
cór�e� � �l �a�& d���ar��.
El� e� v� "��ar "��t�� 0o r�$��re���� l’ar"�, pe�ò en 
aq���� ma���� in�!�n� ��ig ����e q�� e�� �� Jos��, el "�� 
an��' c�"�an4 	’es$#��.
Mar�, si �� !�ro � ��c�i��� po���r ���à de� 	�l $��, on 
t�o%�ré en J#��� i t#���re" � 0�ga� �l���!s.
    Jo�n

Ber��� P�ig����l! Ro"l�#
6è de ��màri�
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La 5�� no �é lími��,
l’Amo� �# té fi ,
le� '�n���s �e �� t���te�� 
in����en �� '�mí.

Su�� co" �� �s�e�,
b�i�l�! c�" u�� �s��el��,
fo�!� c�" u�� r�$a
i c���� co" �’a�g�a.

Com �’a�g�a $��s��ŀli�
re��l�	�ix� ��s �a0#s �� �ol,
so� 	� l’al(#��da
qu� ��'al
� �� co� �l� �’es����nça.

Vol���0an� ��r �� Pa�
am( ���s �e ��d��,
am( �l#"�� d’em#$�ó,
am( '#r �� 'otó.

Por�� ��a b���c� �e�d�,
un� (��n$a 	’ol����a,
un� (��n$a 	� l� �e�r�,
la #�t�� �ar� ���ra.

Por�� �� p�u0�
am( �’a�g�a "és �u��,
am( &#t�� �u� s�e� �l $��
i l’om���n �’infi �! �mo�.

Ete���m�!, es����,
fi n� a �� fi  d� �’et����ta�.
Fin� � ��r ��i�r�
i v���e ��b �"o�.

Sen�� 0�di$��,
se�� m���,
se�� m�!id��,
se�� �m(i'��n�.

Por�� �� Pa�, 
la P�� qu� ���it+#
qu� ���it+# ��n�e ��r��
i q�� "’an�"� a ��r���.

La 5�� no �é lími��
pe�ò no���t��� li �#��m, 
li �#��m u� %�r�e��
qu� �"�ed��8 �er /�� e!s.

L’Amo� �# té fi ,
no �é fi  pe� ��� vo�,
qu� ��� es����r �e�s� ��'el
i s��� pe��r $�� s’ha �� *�r.

Les $��d��� de �� !r��!es�
in����en �� '�mí,
el $��í de �’ex��!èn$i�,
de �� !r��!es� /�e ���nça s��� fi .

La t���t��a ��� en� �0�da,
qu� �� aj��� a ���nçar,
qu� ���t e� f� ���ra�
pe�ò es �#! s��e��r.

Col#" 	� la P��,
b�a�c� �’ol����a.
Pa� s��e lími��.
Amo� ��n�� fi . 

Sofía M�n$%�o S�n�&�i�.
6è de ��màri�.

PA' (�)SE *ÍMI	�

EL 	+�B,*� DE *’OR�-�/A
Una ���d� �’hi���n 

p�e��r�!-se ��� l� ��im����a,
l’or��!a �m( �� po" 	’ol����a
vo��� *er ����pa�èix�� �� gu����.

El�a �# s�(i�
qu� �� �om �’ol����a 
po�!�r�a �"% �l�a 
un� ���t i"��n��.

Pen���� qu� ��&un ��� 
go����a d����arèix��
pe� !r��f���ar-se 

en ���n� a��&r�a.
Aul�� Pu0�l ����os

5è de ��màri�

L’AM�1
L’am#� és a���v��,
ju����r i ����r�i!.

A ve��	�s és e�8��it,
d’al���s, m’ha 
���t.

Cen���s �’am#�,
ce	r�� 	� so�!,
ce	r�� 	� po�.

Tot �’am#� és, fi n� i !#t, 
qu� ��s�a ���l$o� d#���t.

Qu�n � e�tàs (é am( �� g�!,
qu� �! se!s "���me!,

o q�� e�tàs a���t.

Cen���s �’am#�,
ce	r�� 	� so�!,
ce	r�� 	� po�.

Jar�2 34s789i Al8ón
5è de ��màri�
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L’OR�-�/A D� :��M
L’or��!a d� ���m /u� ��la��,
el ��� 'an� ��s���av�.
Tot)#� l� "i��v�
me!r� ���a p�#��va.

Un a��l ��� ce� ���i� 
pe� '�d� ��àg�i��.
Tin$ �� c��a �l�� 	’an���s.
Soc �� �ed��
se�� r�a$'��n�
ni ���t�"e�t�.

Ha�g �’an�� � �’Àf�i'�
pe�ò no ���c 
��ça,
ni ����raça
de "� ��te�8�.

No sé ni �’on �#'.
Es�i' p��	�da!
La g�! m’od��
di� ���e d��.

Em �e�d��é! No p�$ ��gu��!
Un e�!�l $�u '�d� �i� 
a l�� 	�u d� �� �it.

“Dem�� u� d���&!”
Dem�� �a l��%�r�a! �l "ón!

Ken� (�;e <=c>�o M�=
5è de ��màri�

PA1���ES 
Són fl a"�� q�e ���p�� e! c��	�n
am( �#n� ��n�e ���
I qu� ��u�� 
On �o'? On �i�c? On és �a &�n� 
qu� ��!im�?

Soc �� %ol� �� �re���t��,
qu� $��ro ��� �n (o�c �	�fi ni�.
La g�! s�"�re �" ��ra,
co" �� f�� �’és�e� d�� ��r/uè.

In�e�t# �(�ir �#�t��
pe� !r#(�� un� ��!a d’es����nça,
pe�ò qu� �� màne$ &�r�,
em ��#b� u %l#$ ��n�e fi ��ça.

La g�! �m �a��
am( #�b��� de "��� pi!�,
qu� ��te!# v�u�� �l�",
se"�r� $��do ��� d�!re.

El �e�r#� �� ta��,
co" ��&u� b���in�,
c�e� �làg�i��s $��en���,
se!# q�e ��!�c "o��n�.

Per fi  � '�n�a� ��r �e�c#(��r,
i �n ���ta� ��r �(�ir,
pe� fi  �� t��%at �"�� al "�� 
co�!�t
i r����ro �"% t���qu��·li��!.

Ara +� �� so$ �� s��	at 
���t,
so$ �� c��o� q�� )a ��s���gi�,
so$ ��� ol����a q�� $�e�x � $a	� 
c�i!.

Soc �"�� i t���q�i�·li��!,
so$ �� s��	at /�� �omés �o�t�
pa����es �’am��!�t i �� *�li$�!�t.

Los (�&a��r L!74d
6è de ��màri�

LE( �?R,ÇAD�(
Les �(��çad�� 	� l’am��!�t
són a(��çad�� 	� se����ta�,
són a(��çad�� 	� ve��!�t.

Són (o��q�e� 
en$��� qu� ��&u�n ��!it��.
A ve��	�s e�8��id�� 
o �c��o��d��.

L’ab��çad� ��! ho $���,
pe�ò no"és �i és �u��.
Una �(��çad� és /u��c�" %on�$,
és i���� si és �e 	�� o d� �!.

M’ag��	�n �e� �b��çad��,
so(��t�� 	e l’am��!�t 
pe���è m’es$��f�.

L’am��!�t, fe� ��p���is��,
no )� �� re� �r����at.
A ve��	�s e�!às e���ra�, 
a v���	es, ac#"��n4a!,
pe�ò se"�r� �’ag��	� es��� 
ab��çat.

Tan$ @7�zálFeG RH>z
6è de ��màri�

Escola



Núm. 49   ·  Maig de 2022   ·   29

L’OL�N�+A D� *, QA' 
Era � ��tí de 1986 qu� �� so�	�t �� &u�r�� a��v� 
se"�r� /�e �#d�a � �’ol����a d� �� �a�.
Li v� ���ar �/�e�t #� p���uè se"�r� /�e �� �na�� �� 
se ���t�a $�� s��o�l, l’úni$ ��� s’es$#�t��a ��� el $#��m i �� 
se� $��t. 
Es ��ob��� �ol� !r���il � � �a� q�a ��t��a � �’ol����a.
Des��és �’un� ��y�, el� �#l��!s �e B��s�i�� ��n a���b�� i 
va !�l��� l’ol����a d� �� �a�.
En Gi(�#n, qu� ��a �� s��	at (#, es �� ��sa� �#l� !r��! 
qu� �� va ����e…
Es�a�� p��	ut, aq����a #l��e�� s���ifi c��� �ol� ��r � e��.
Es �o��� ve0�r, pe�ò no ��%�a c#" *�r-ho.
Lla�#�s �� 'om�çar �� &�er��!
En"i& d� �� &u�r�� �a �r��%ar � ��vi /�� e�s �� 	�r 
qu� � �al�� �a  ��n� (a��l���-se ��� �na #���er�, qu� +� 
to���r�a � $�éix��.
Lla�#�s ��� so�	�t� �� va ��fl �xi#�� i v� 	�r /u� �� 
to���r�e � *�r u� &�er�� ��i més.
Al fi a� l’ol����a v� ���na� � 'réix��.
En Gi(�#n ��!av� "��t $o�t�!.

Nar (�ñé Vis8W7
6è de ��màri�

LA X��,
Hi h���a ��� ve��	� un� (��a m#�! �s�a��l��a ��� es ���a 
Jon4.
Viv�� e �� m��a!z�" �� hi )���a m#�!�s (a��s $�� el��.
Però hi )���a �n� $o�� q�e �� 	�fe���c�a�� 	� le� ��t��� 
ba���. A el�� �� li ����da�� &�n� �a g����a � � le� ��t��� 
ba��� �l� �i �n$��ta�� �� l�u�!�.
Jon4 �r�
��i� j��a� t���q�i�·la � ���se (���l�e�. Li 
ag��	�va ��!�ra�-se � ��a h�"�'a, do���r � �o���r 
co��� b�i���s.
La b��� �o v#��a ��� ma� �� *es��� s���ir ���q�è Jon4 �# 
vo��� *er "�� � ni&ú.
El� �um�� v� !ar��� � t�o%�r-la. Es�a�� �l 
o�s ��� 
ma��!z�".
Va �r��%ar �� 	�a q�� �a ��n ��a*�r, va $���e � t���a, va 
ro�#��r i /��� va ��� � fo��, va ����e l� ���t (a��l���t-
se, ma���t-se � ���de! l� ��	a �n � !re� � �� re�.
A la (��� no �� �� ag��	�r �e�s �� ��e v� ��u�� � el� �� 
su���c�� �u� p��e�s�.
Però el�� n# 
�i�� c�� a J#�y. El�a '#n���u�v� i��s���t. 
No p����a d� $��da�.
La g�! n� �’es$#�t��a,… an��� a �� s��a � '�n�i���ve 
de�!r��!.
Només )i ��v�a ���g � "o�t��	�t.
Qu�n +� �em(��v� /u� �� te�� �és 
o�c�� ��r �a��r 
aq����a s���a'�ó, un ����et �� �� fe� '�s. Li v� �8�li$�� q�e 
el�, de +#��, ha��� e�t�� � �a g����a � l� �u��r� o ��� la 
so��'�ó al� �r#(��me�. 
Jon4 �� v� ��eg�!�r �e� q�è se����n �e� g����es? El �a���t 
li �� '�n�e�t�� ��e �l� ��ma� l� 
�i�� s���ir ��� s�(e� 
qu� ��a �� més 
o�t � �� �és �o	�rós. 
Tam(é li �� �r��u�t��, qu�� e�� l� �o��c�ó al� '#nfl �$!es? 
El �a���t �i �� r���on��� q�e #�és )i �� �na �#��ció 
po���b�� i �� d�u PA>@KRA.
Par���t �� &en� �’en�én. No c�� *�r �e�v�� �� vi#�èn$i� ��r 
ac#��gu�� �� ob+�'t�u.
Les ����ul�� �ón �e� m����r� a�m�� ��e t���.
Des �� �l��o�s, el ����et � �� %al� ��� cór�e� món �e� 
di
#�d�� �a s��� �av���a � ��e s’ac�(��si ��s ��e�r��.

Mar$í Tor��= R%ve��é
6è de ��màri�

CONCURS LITERARI D’ÒMNIUM 
CULTURAL DE LA GARROTXA
Dues alumnes de Cicle Superior de la nostra 
escola han estat guardonades en el concurs literari 
d’Òmnium Cultural de la Garrotxa, l’Aulina Pujol 
Martos de cinquè i la Lois Sabater Lloyd de sisè.
Enhorabona!

Escola



AFA

Activitats AFA
Carnaval!!! Quina il·lusió ens va fer tornar-lo a celebrar amb normalitat! Aquest any vam començar fent una cercavila 
pel poble amenitzada pel grup de timbalers infantils de l’Escola de Música de Besalú des de l’escola, passant pel carrer 
Major, la plaça Santa Anna fins acabar a la plaça de la Generalitat. La veritat és que van fer molta xerinola, es veia que 
s’ho passaven bé tocant, i feia il·lusió veure que a mesura que avançava la comparsa cada vegada s’hi anava afegint 
més gent del poble. Nens disfressats, algun pare també… Tots anaven seguint a ritme de la música dels timbalers! Fins 
i tot el gegant dimoni va sortir, cosa que va sorprendre la mainada, a qui anava fent jugar perseguint-los i ballant al seu 
costat pels carrers del poble amunt i avall.
Després de la cercavila es va oferir un berenar per a tots els assistents, i tot seguit es va projectar el vídeo dels pastorets 
d’Argelaguer a la Sala del Casal. Va ser un moment màgic en el qual es va fer silenci a la sala mentre rememoràvem els 
magnífics pastorets que van representar els nens del poble.
Molt bona festa!

 

AFA Escola Montpalau d’Argelaguer
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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

AFA
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Casal de la Gent Gran

Casal de la Gent Gran d’Argelaguer
El Casal de la Gent Gran d’Argelaguer, juntament amb l’Ampa de l’escola i amb la col·laboració de DIPSALUT, hem organit-
zat una passejada popular pels voltants d’Argelaguer amb motiu de la Festa de Sant Damas.
La trobada va ser a la Plaça Major i després d’un petit escalfament vam fer marxa cap al Parc del Garrell i depuradora, 
vam travessar la carretera de serveis i cap al mas la Casica fins arribar al pla de Tapioles. Allà vam esmorzar. Tornada per 
Plandiure i mas El Fuster.
Va ser una bona diada!

També hem continuat realitzant les activitats de sempre: Parc de Salut, Gimnàstica i taller de Memòria.
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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

Consell del poble

REUNIONS: 

15 de novembre de 2021
Assistim a la trobada “REPTES I EX-
PERIÈNCIES D’UN POBLE ZAPATISTA 
MEXICÀ” al Núria Social d’Olot jun-
tament amb representants d’altres 

pobles de la comarca. Es parla sobre el 
treball col·lectiu i autogovernança. El govern 

del seu país els té oblidats i ells lluiten per aconseguir 
una base econòmica per poder cobrir les seves necessi-
tats bàsiques. Ho fan a base de la unitat, la disciplina i 
la rebel·lia cap a les institucions que els tenen oblidats. 

Gener de 2022
Jornada de revisió i refl exió del funcionament intern del 
CdP amb la facilitació de Resilience.earth. 
Es tracten els següents temes: 
1.- Millorar la comunicació del CdP amb els veïns. 
2.- Iniciar el treball de les comissions per tal de poder 
materialitzar la creació dels espais de participació ciu-
tadana. 
Es concreten tres comissions que el CdP impulsa per tal 
de facilitar la creació de grups de treball formats per 
veïns d’Argelaguer. 

- Comissió de comunicació, ja iniciada anteriorment 
(facilitadors: Andreu Nebot, Oriol Massanet i Georgi-
na Marbà).

- Comissió de cultura (facilitadors: Eli Robles i Xevi 
Pallicer).
- Comissió de medi ambient (facilitadors: Marta Dor-
ta, Cristina Erill i Oriol Massanet).

Febrer de 2022
Concreció de dates per a les trobades de les diferents co-
missions i creació del vídeo explicatiu del funcionament 
de les comissions del Cdp. 

COMISSIONS: 
COMISSIÓ DE CULTURA: 
• Primera trobada dia 6 de març de 2022 a la sala del 
Casal amb la participació dels veïns interessats, l’Alcalde 
i la Regidora de Cultura i Resilience.earth per abordar el 
tema de la cultura al poble. 
Tothom va poder expressar les seves opinions i inquie-
tuds en relació a les activitats culturals dels darrers anys. 

El Consell de Poble informa

P
M
ta

pob
treball co
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Des del Cdp valorem aquesta jornada com a positiva i 
terapèutica per poder seguir treballant sense càrregues 
emocionals. 
Aquesta comissió a partir d’aquest dia s’anomena: TAU-
LA D’ACCIÓ CULTURAL D’ARGELAGUER (la TACA). 

• Segona trobada dia 17 de març de 2022 al Casal es 
va concretar:
- Funcionar per grups de treball.
- Potenciar l’activitat cultural com a eina de cohesió i 
veïnatge. 
- Recuperar espais municipals per dur a terme les dife-
rents activitats culturals. 
- Voluntat d’iniciar una programació estable i establir 
relació amb altres Ajuntaments per tal de fer activitats 
culturals conjuntes i obertes.
- Organitzar una de les activitats de la festa del Roser. 

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT: 
• Primera trobada dia 14 de març de 2022 a la sala de 
Plens de l’Ajuntament d’Argelaguer amb la participació 
dels veïns interessats, l’Ajuntament i Resilie-ce.earth per 
abordar el tema dels residus al poble (papereres, polígon 
industrial i Garrell).
L’Artur Ginesta informa el poble de la política municipal 
amb relació als tres punts esmentats. A continuació els 
assistents es van agrupar en tres taules per abordar els 
tres temes fent propostes, idees i possibles solucions.

• Segona trobada, es concretaran propostes i accions 
futures i s’informarà sobre les comunitats energètiques.

Per tenir una informació més detallada del 
treball de les comissions, les actes es troben 

penjades al web del CdP

Consell del poble
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Grup de consum

A la passada Argelaga ens presentàvem i us explicàvem una mica el nostre funcionament.
Pels que no ens coneixeu, a grans trets, som un grup de persones d’Argelaguer i voltants que vam crear un grup de 
consum per comprar productes de proximitat, sense intermediaris i de temporada.
Però, un moment, no tot es queda en el consum, també ens agrada dinamitzar altres activitats. I estem molt contents 
perquè el desembre passat vam recuperar la Fireta de Nadal, un espai d’intercanvi, d’oferta d’artesania i de coses de 
segona mà. De fet, va ser la setena vegada que es feia. Un matí on molta gent del poble i alguns de fora van poder 
posar la seva paradeta. També vam gaudir d’un concert de música i percussió ibèrica amb les Albéricas, que va ser 
molt animat. Us deixem un petit recull de fotos.
Una altra de les coses que us volem explicar, és que el nostre grup de Consum fa 10 anys que el vam crear, això ens 
alegra moltíssim i tenim ganes de fer una bona celebració. Ja us anirem informant.

FIRETA DE NADAL 2021
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Salut

Us volia parlar del bon costum de tenir una farmaciola. Abans n’hi havia pràcticament a totes les cases, la tenien 
totes les famílies, però darrerament crec que s’està perdent una mica. 

Així doncs, anem a veure com ha de ser una bona farmaciola.  

Primer de tot unes recomanacions generals: 

- Cal que tota la família conegui el lloc on és la 
farmaciola

- Ha d’estar situada en un lloc net, sec i que no li 
toqui la llum del sol directe.

- Ha d’estar a un lloc segur. Els nens petits no hi 
han de poder accedir.

- Els medicaments que hi deixem, han d’estar amb 
el seu envàs original, amb el prospecte i la data de 
caducitat, per evitar errors.

- Un cop a l’any s’ha de revisar, netejar i llençar el 
que estigui caducat o deteriorat. Porteu a la farmà-
cia o als punts de recollida de medicaments (punts 
SIGRE) aquells fàrmacs que ja no es necessitin o 
estiguin caducats. 

Què ha de tenir una farmaciola familiar:

- Material per cura de ferides i cremades: Tiretes, 
gases i un desinfectant com ara la Clorexidina.

- Medicaments. En general, pocs fàrmacs: Parace-
tamol (de primera elecció en cas de febre o dolor) 
i un antiinflamatori com ara l’Ibuprofè. D’ambdós 
hem de tenir presentacions amb dosi per adults i 
per nens. Pot ser útil un antiàcid (com ara Almax). 
Si hi ha alguna persona asmàtica a la família, un 
inhalador de Salbutamol. També una crema per a 
cremades superficials. 

- Utensilis: Unes pinces, unes tisores i molt impor-
tant: un termòmetre.

- Guants de goma i una cinta de goma elàstica, que 
ens podria ajudar a fer un torniquet.

- No hem de tenir altres medicaments d’ús indivi-
dual. No és el lloc per tenir medicaments diversos 
per al colesterol, la tensió arterial... i molt menys 
caducats.

La farmaciola de casa
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Salut

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

www.bassolsenergia.com

La farmaciola ha d’estar identificada com a tal i podem utilitzar la part exterior per enganxar-hi els telèfons 
d’emergències, del CAP, de l’hospital...

També podem tenir una petita farmaciola al cotxe. Només cal portar material de cures (desinfectant, gases, tiretes) 
i guants per si hem de socórrer algú a la carretera. Vigileu l’estat d’aquest material perquè al cotxe poden estar 
sotmesos a temperatures extremes.

Finalment, volia tornar al termòmetre. De fet, la idea de parlar de la farmaciola ha vingut d’aquí, ja que no 
tothom té termòmetre a casa. Saber si es té febre i la temperatura ens ajuda molt pels 

diagnòstics. Ara els termòmetres són digitals i fàcils d’utilitzar, però a vegades 
poc sensibles. És bo, quan ens el posem, deixar que soni l’alar-

ma més d’una vegada, així assegurem que ha arribat a la 
temperatura real. També és bo tenir a casa un aparell per 

mirar la tensió arterial, si algú de la família és hiper-
tens. Des de la Covid, els pulsioxímetres 

també són recomanables, perquè són 
molt fàcils d’usar. 

Doncs ja podem repassar la farmaci-
ola, encara que el desig és que no 
l’haguem de fer servir. 

Joan Cabratosa i Pla
Metge de Família
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Poligaris

Nosaltres, els de tir amb arc, hem fet 
tot el possible per matar el virus. Però, 

pel que es veu, no ho hem aconseguit al 100%.

De totes maneres, hem pogut fer alguna cosa durant 
aquests dos anys pandèmics:
Aquests dos anys NO hem pogut fer el nostre estimat 
INDOOR 3D, que com molt bé recordeu d’altres escrits 
a la revista es tracta d’estar tirant un cap de setmana al 
pavelló d’Argelaguer decorant-lo d’acord amb una te-
màtica determinada com Indiana Jones, El llibre de la 
Selva, Jumanji, etc. Però Sí que hem estat pensant en 
com serà el de l’any vinent. Només pensa en una cosa. 
ERES BUENO?, ERES FEO? O ERES MALO? (jejeje). Si tot 
va bé, patirà un petit retard: el farem a l’octubre.

Obertura d’un nou camp de tir a Pontós, que hem obert 
conjuntament amb la gent de Figueres als terrenys de la 
casa de colònies Ca n’Oliver on no hi podia faltar l’es-
port i la gastronomia.
El CanoArc d’aquest any, que ens va permetre fer la ti-
rada sobre Canoes a la zona del riu Ter que va des de 
Colomers fi ns a Verges. És molt divertit, com us podeu 
imaginar, el terra es mou molt i la diana està quieta a la 
llera del riu.
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Poligaris

I, el més important, mantenir l’esperit de germanor.

I amb jovent que ens anima a fer les 
coses amb molta alegria.

Estem segurs de seguir lluitant per 
tal de poder anar escrivint unes líni-
es com aquestes durant molts anys i 
amb infi nites ganes de recuperar la 
normalitat.
Salut per a tothom de part dels PO-
LIGARIS.
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Estimats veïns i veïnes, ja hem deixat enrere l’hivern i per fi la primavera floreix amb ganes. Hem estat ben enfei-
nades aquests últims mesos, ara us ho expliquem!

Per Sant Damas vam poder gaudir d’una fantàstica, tot i que breu, cercavila, en la qual van participar moltes per-
sones del poble i rodalia. Tota la faràndula va estar ben animada, tant els balls de burrets com els de capgrossos 
van ser aplaudits amb ganes. Com recordareu, per acabar la festa, vam anunciar les votacions pel naixement d’un 
nou burret. Malauradament, no vam poder garantir la confidencialitat de la votació. Vam decidir tornar a votar, 
i aquesta vegada ho van fer els socis i sòcies de la Colla Gegantera a través d’una votació en línia. El guanyador 
ha sigut el burret anomenat Pluja, dissenyat per la Sàlvia Torres, alumna de 2n de l’escola Montpalau. Felicitats i 
gràcies, Sàlvia!

El nou burret ja està pintat, ara estem treballant en les banderoles i els acabats. És una feina que involucra un 
seguit de persones voluntàries. Mil gràcies a totes i esperem que la Pluja pugui fer el seu debut per les festes del 
Roser.

En l’última Argelaga us vam anunciar que un grup de joves estava treballant per arreglar l’Argeriçó, en aquesta 
revista ells mateixos us expliquen la gran feina que han fet fins al moment.

I la cosa no s’acaba aquí, no! Estem dissenyant samarretes noves amb els personatges de la faràndula d’Argela-
guer. Vam fer un concurs per modernitzar el logo de la colla i poder-lo posar a les noves samarretes. Us encanta-
ran! Aviat les podreu veure i reservar la vostra talla. Estigueu al cas! 

Bona primavera i ens veiem per festa major!

Comissió Gestora Geganteres d’Argelaguer

Geganters
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Geganters

La part manual va començar de seguida. El primer 
que vam fer va ser extreure les punxes ja existents per 
aplanar la superfície. Amb fustes i cartró vam fer una 
estructura interior per evitar l’enfonsament de la capa 
superior. Un cop vam veure la forma original que tenia, 
el següent pas va ser afegir paper de diari i cartró per 
crear un aspecte més adient al dels eriçons. La cinta de 
pintor va ser de gran ajuda a l’hora d’allisar-lo; quan 
va estar tot cobert ja va ser hora de construir la nova 
forma, canviant l’aparença de la cara. 

Com possiblement ja sabreu, un grup de joves del 
poble estem en el procés de refer el nostre estimat, 
però també una mica rebutjat, Argeriçó; creat l’estiu 
del 2008, quan uns joves decideixen formar una nova 
figura de la faràndula per acompanyar en Màssio i en 
Santanàs. 

L’Argeriçó es va portar a les festes del poble durant uns 
anys fins que es va guardar i no es va tornar a utilitzar. 
Cap al 2018 es va intentar recuperar traient-lo de nou 
per Sant Damas, ara bé, en veure tots els danys que 
havia patit durant tot aquest temps, vam decidir que 
era hora d’arreglar-lo. Al principi va ser un procés lent, 
vam haver de demanar permís i buscar suport, però 
gràcies a l’ajuda de Geganters i de l’Eli Robles vam 
aconseguir iniciar la renovació. 

Cap de nosaltres tenia experiència en la creació d’una 
figura de la faràndula, per tant, vam demanar ajuda a 
la Loli Rubio de Tortellà perquè ella treballa en aquest 
àmbit. Vam començar a parlar sobre el disseny, i va ser 
quan vam fer una reunió prèvia que vam decidir que 
no es podia aprofitar l’estructura original de l’eriçó: no-
més ens serviria com a superfície per fer el nou.

Un procés punxegut
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Geganters

Quan l’haguem ben pintat i li haguem col·locat les 
punxes, faltarà fer el tricicle que el porta, per això 
l’Ajuntament ens ajudarà econòmica i pràcticament en 
aquest procés. Esperem que si anem prou de pressa, el 
puguem treure per la festa del Roser i el pugueu veure 
ben aviat!

Joves Geganters d’Argelaguer
Març 2022

Per poder formar el nou Argeriçó, vam partir de car-
tró pedra: primer fent una capa de plàstic per evitar 
que s’enganxés amb l’original. Seguidament, el vam 
començar a cobrir tot. En total vam fer 8 capes.

El darrer pas va ser formar els detalls de la cara: orelles, 
ulls, nas i boca. També els vam recobrir de cartró pedra 
perquè s’aguantessin. 

Actualment, l’Argeriçó es veu així:
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GegantersLa recepta

Què es cuina a Argelaguer?
Hola, amics dels fogons!

És a la cuina catalana on trobem més repertori de receptes amb carn de 
conill de tota la mediterrània. És de les carns més saludables que hi ha, de 
fàcil digestió (quasi no té greix) i admet infinitat de preparacions culinàries 
amb insòlites combinacions. En aquesta ocasió qui comparteix amb nosal-
tres la seva recepta és la Fina Rodríguez, que ens presenta un plat que 
combina “mar i muntanya” de resultat excepcional i que entusiasma al seu 
cercle familiar.

Possiblement, l’arrel de la passió per la cuina de la Fina li ve de la seva àvia, una experta cuinera  que tothom 
requeria en qualsevol esdeveniment públic o privat. Serà la genètica o no… però al nostre poble se senten veus 
de com n’és de bona cuinera la Fina. Qui sap, potser es perpetua el llegat.

Ella sempre s’ha sentit motivada per ampliar coneixements en el camp de la gastronomia i ha experimentat a la 
cuina professional. Gaudeix amb els reptes: fer per primera vegada un plat, jugar amb els ingredients, combinar 
productes donant gustos i colors diferents, fer adaptacions, variar tècniques d’elaboració, ampliar el receptari amb 
noves propostes i combinacions... i sobretot li agrada deixar-se sorprendre pel resultat de la cocció.

I mentre enllestim la recepta, entrem en un altre àmbit i parlem dels beneficis psicològics i socials de cuinar, ja que 
molts psicòlegs, com ella mateixa, coincideixen que la cuina és una bona eina terapèutica. Així que ens generarà 
un excel·lent estat d’ànim posar-nos a preparar aquest plat de conill amb cloïsses, senzill de fer i que ens lluirà en 
qualsevol ocasió.

Ah! L’he provat i dono fe que està riquíssim!!!

Conill amb cloïsses per la Fina Rodríguez
Ingredients (per a 4-6 persones):
• Un conill i mig
• 300 g de cloïsses (grosses i fresques)
• 2 llesquetes de pa de barra
• 8 alls
• Un got de vi blanc
• 3 cullerades soperes de vinagre blanc 
• Un got d’oli, sal i aigua

Preparació:
Primer posarem les cloïsses en un bol cobertes amb aigua i sal per tal que deixin anar la sorra que porten. Durant una mitja hora màxim 
n’hi ha prou. També netejarem el conill i el tallarem a trossos (octaus).
En una cassola posarem l’oli a escalfar i hi posarem la llesca de pa i quatre alls sencers i pelats. Quan s’hagin daurat, els traiem i reservem. 
Després en el mateix oli hi aboquem les cloïsses (prèviament netes i escorregudes) perquè s’obrin, i reservem també. És important retirar-les 
al moment que s’obrin per evitar que quedin seques.
Salarem el conill i el rostirem a la cassola amb el mateix oli que hem fet servir abans. Un cop veiem que ha agafat color, hi afegirem el vi 
blanc. El deixarem evaporar i hi afegirem aigua fins que cobreixi el conill. I durant mitja horeta que vagi fent xup-xup. Si durant la cocció 
ens falta líquid, podem anar afegint una mica d’aigua.
A continuació, prepararem una picada al morter amb la llesca de pa, els quatre alls fregits, els quatre crus restants i el vinagre (3 o 4 
cullerades). La salseta resultant, l’afegirem a la cassola, que li donarà espessor, i ho deixarem que cogui uns 15 minuts més. Finalment, hi 
afegim les cloïsses cinc minutets, i ja el tenim llest per a emplatar! 
Que vagi de gust!

Dolors Figueras
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esmercem ens és impossible mantenir o incrementar 
el ritme d’extracció de forma que sigui rendible eco-
nòmica i energèticament. Aquest moment és el que 
anomenem Peak Oil i es va produir el 2006 pel petroli 
convencional i el 2015 per tots els tipus de petroli.

Havent assolit el límit de producció per dia i sense més 
capacitat d’augmentar-la (el fracking ha estat l’última 
esperança de seguir augmentant la producció i ja no 
dona més de si) se’ns obre un període incert en què o 
els diferents països col·laboren en el repartiment d’una 
producció  cada vegada més petita, més costosa i de 
pitjor qualitat –cosa poc probable– o ens enfrontem a 
un període de lluites i enfrontaments a escala global 
que cada vegada serà més intens.

Una societat i una economia capitalista com l’actual 
pràcticament arreu, necessita per créixer i funcionar 
un augment constant del flux d’energia (més potència 
cada any, més barrils per dia cada any). Aquest reque-
riment és ja impossible de satisfer amb petroli i impos-
sible de complementar amb altres energies fòssils o no.

A nivell global hem d’aprendre a viure sense creixe-
ment econòmic i aquelles societats més desenvolupa-
des amb decreixement i assumir les conseqüències que 
això implica. Malauradament, però, se segueix –aquí i 
arreu– apostant pel creixement com a sortida a l’actual 
“crisi”. Però ni fent el mateix ni seguint cavant sorti-
rem del pou on som ara.

I el mateix està passant amb el carbó, el gas o l’ura-
ni, els pics de producció dels quals es produiran, si no 
s’han produït ja, ben aviat. O amb altres recursos es-
sencials com el coure, el cobalt, el liti... Fins i tot, es 
parla del pic de l’aigua potable disponible, dels fosfats 
o de la sorra per a la construcció. És l’anomenat pic de 
tot al qual ens dirigim a tota màquina, i la topada serà 
monumental.

Molta sort a tots.

Miquel Tort, maig 2022

Quan es parla del PIC DEL PETROLI (Peak Oil en an-
glès) s’associa moltes vegades a un suposat esgota-
ment del petroli i, d’aquí, que sorgeixin veus –cada ve-
gada menys– negant la seva realitat i assegurant que 
encara hi ha petroli per a moltes dècades. De fet, en 
part, aquesta afirmació és certa, perquè es creu que 
fins ara hem consumit aproximadament el 50% del pe-
troli existent i, per tant, és també veritat que encara hi 
ha molt petroli en el subsol de la Terra. 

Però també és cert que quan es diu que encara hi ha 
molt petroli, no sempre es distingeix entre recursos i 
reserves, ni entre reserves provades i probables ni, molt 
menys, es té en compte que no tot el petroli és igual 
ni en qualitat, ni en possibles usos finals, ni en el cost 
energètic i econòmic necessari per produir-lo.

El Peak Oil el que indica és l’arribada del moment a 
partir del qual és inviable mantenir el ritme continuat i 
creixent d’extracció i producció de petroli i l’inici d’una 
etapa de reducció progressiva de la quantitat per dia 
que es pot extraure i produir. 

Per entendre-ho, imaginem que tot el petroli del món 
es troba en un únic pou. Inicialment, és relativament 
senzill extreure el petroli i mantenir un ritme creixent 
amb una infraestructura i una tecnologia poc sofisti-
cada, ja que el petroli es troba molt a prop del punt 
d’extracció. Amb el temps la cosa es complica i per 
mantenir el ritme creixent d’extracció necessitem cada 
vegada més recursos i una tecnologia més sofisticada 
fins que arriba un moment en què, per molta inversió, 
innovacions tecnològiques que fem i recursos que hi 

El pic de la producció de petroli

Més informació a:
www.argelaguerentransicio.wordpress.com
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Tot caminant per l’Alta Garrotxa

ens hem creuat en un indret insòlit.

Mig amagada per la vegetació

hem trobat una pedra amb una creu de ferro

que commemorava el pas d’una persona 

que havia mort en aquest lloc.

Així hem descobert la història: 

Fa molt temps ja, sempre amunt i avall,

d’una ermita a l’altra Ell anava.

A l’Alta Garrotxa la missa no faltava, 

a Ell res l’aturava.

Passant per camins costosos, abruptes i pedregosos,

a Ell res l’espantava.

Personatge molt responsable i

amb unes conviccions molt profundes.

Ell, Joan Font, carboner,

sepultat per una forta nevada

en una de les rutinàries travessies

entre l’ermita de les Agulles i

la de Sant Vicenç de Principi. 

Home de paraula! Cal recordar-lo!

Assumpció Viñolas

(caminada del dia 27-2-22)

Un altre temps, una altra vida…
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Selene Sanabria

Selene Sanabria Selene Sanabria

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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ZONA DEL FLUVIÀ, PEL CAMÍ DEL GUILAR. UN PERFECTE MIRALL.

LIBÈĿLULA SORTINT DE LA SEVA CRISÀLIDE. SIMPÀTIC VEÍ

Viu al jardí de casa de la Selene, i segurament alguns l’heu vist per 
la zona del carreró del Pi, prenent el sol.

Cabanes d’en Garrell.

Artur Ginesta
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PER FI HA ARRIBAT LA PLUJA!

CEL ROGENT

BURROS EN FILA

Marta Dorca

Marta Dorca

Nuri Pons

Nuri Pons




