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Editorial

Qui sembra recull: el futur de la nova
escola, cada vegada més a prop
Una vegada més ens trobem davant un nou número de la Maliana. En aquesta tercera edició, des de
l’equip de govern, us volem agrair una vegada més
tot el suport que, constantment, rebem al Consistori
amb totes les activitats, idees i projectes que volem
portar a terme.

ments que s’han de fer càrrec de l’escola i els que ens
han de donar els permisos. Malgrat que fins al moment
no s’havia donat a conèixer cap resposta concreta al
respecte, sí que des del Departament d’Ensenyament
estan al corrent de les intencions del Consistori de Maià
de tirar endavant aquesta proposta d’obrir una escola.

Us volem donar a conèixer, a través d’aquesta nova
edició del butlletí municipal, tot el que hem portat a
terme, però a la vegada volem donar a conèixer els
nostres projectes de futur, entre els quals hi podem
incloure un dels que, des de fa més anys, estem reivindicant i lluitant des del Consistori.

És per aquest motiu que quan hi hagi el projecte concret i una data específica per part del Departament,
ens posarem en contacte amb tots els pares i mares dels nens i nenes de Maià de Montcal per tal de
donar-los a conèixer el projecte de les instal·lacions
de l’escola, de la seva ubicació provisional, i també
per decidir quants i quins alumnes es podrien o es
voldrien inscriure en la nova escola que podria posarse en marxa el proper curs.

Es tracta de la possibilitat de construir una nova escola al municipi. Com molt bé sabeu tots vosaltres,
les antigues escoles van quedar obsoletes. Des del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya han donat a conèixer que hi ha la possibilitat
de construir-ne una de nova, però a llarg termini, per
la qual cosa s’està plantejant la possibilitat d’iniciarne una, amb mòduls prefabricats.
L’equip de govern s’ha estat reunint, des de fa anys –i
més en els últims mesos–, amb els diferents departaEditat per:		

Així, amb aquesta notícia, només ens queda agrair de nou
la vostra col·laboració i esperar que, entre tots nosaltres,
aconseguim un municipi més unit, respectuós i, sobretot,
que no es perdi mai l’encant de Maià de Montcal.
Gràcies per confiar amb nosaltres.
L’Ajuntament

Ajuntament de Maià
Edita:

Redacció:			

Regidoria de Maià (continguts), Alba Sala (periodisme), Carles Gorbs (coordinació)

Portada: 		
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Internet al Casal

El poble en viu
El Casal del Poble
Maià de Montcal ha viscut, en els darrers anys, un
augment destacat del nombre d’habitants. El caliu
de la gent, i sobretot les noves infraestructures i la
vida del poble, ha fet que el Consistori i les entitats del municipi es vegin amb l’obligació d’innovar
i aportar noves opcions per a tots els veïns, els
que des de sempre han viscut a Maià i també per
als nouvinguts. És per aquest motiu que a partir
d’aquest setembre es vol iniciar un nou projecte encarat al Casal del Poble per tal que adquireixi una
dinamització més cultural i social. Per això es volen
iniciar –en aquest espai– cursos de formació, xerrades, tallers i activitats adreçades a gent de totes
les edats i aficions per tal que tot el poble hi pugui
participar de manera activa.
El casal és un equipament format per tres plantes
en el qual hi trobem en la planta baixa una sala
polivalent amb un petit teatre, un bar i una salamagatzem. En la primera planta s’hi troba el bar i
una sala d’audiovisuals i d’exposicions i, en el tercer pis, una petita sala de lectura creada gràcies a
les aportacions dels veïns del municipi. També hi
ha suficient espai per comptar amb una sala de reunions. Aquesta infraestructura és una realitat, no
només per l’afluència dels veïns del municipi, sinó
també perquè està formada per una junta directiva
i un gran nombre de socis els quals compten amb
uns avantatges i descomptes en totes aquelles activitats que s’hi realitzen.
Tant la junta directiva com el Consistori estan interessats a dinamitzar aquest espai i, per tant, al llarg
de tot l’estiu, estarà obert –com a novetat– totes les
tardes de dilluns, dimecres i divendres de quatre
a sis de la tarda i s’hi realitzaran diferents activitats com: casal d’estiu, un curs d’anglès, un curs
de cuina o fins i tot activitats encarades a l’esport
físic. També aquest mes d’agost s’hi han programat
diverses activitats.
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El consistori de Maià de Montcal va considerar oportú, fa
uns mesos, que el casal del poble havia de tenir accés
a Internet. És per aquest motiu que es va contactar amb
l’empresa que dota d’accés d’Internet el municipi perquè
ens expliqués les diferents possibilitats per poder valorarho i prendre una decisió.
D’aquesta manera, es va acordar donar accés sense fils
a Internet al casal –a les tres plantes–, oferint així un servei molt interessant per a la gent usuària del casal. Fa
uns dies es va posar en funcionament i ja es pot fer servir
per qualsevol veí del municipi que ho desitgi. Per fer-ho,
només cal que s’adreci a qualsevol persona encarregada del casal i se li facilitarà la contrasenya per establir la
connexió. Un cop establerta la connexió es podrà navegar i rebre correu electrònic lliurement, sense limitacions
horàries.

També es va optar per crear una “zona Wifi” a la plaça
de l’hort d’en Patllari. Una “zona Wifi” és un espai on hi
ha accés a Internet sense fils i de forma gratuïta per a
qualsevol persona que ho desitgi. Aquesta zona és lliure
–sense contrasenya– per accedir a Internet i rebre el correu electrònic dins de l’horari de les 9 del matí fins a les
9 del vespre.

Festes de Nadal
El Cagatió
Com cada any, el Consistori de Maià de Montcal organitza, durant les festes de Nadal, unes activitats destinades als petits de
la casa, per la qual
cosa també hi va
tenir cabuda el tradicional cagatió, el
qual, després que
els petits del poble
li donessin molt de
menjar, va repartir Una de les imatges més boniques d’aquesta festa
regals per a tots.
de Nadal: la felicitat i alegria dels petits.
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Tallers de manualitats
D’entre les activitats que es van programar durant les
festes de Nadal cal destacar el taller de manualitats que
es va organitzar per tal de preparar uns pessebres.

ç

En la fotografia es poden veure alguns dels participants en el taller de manualitats
dels pessebres.

Dues imatges que demostren que és una activitat compartida entre els pares i
els seus fills.

Concurs de postres
Una de les activitats que durant les festes de Nadal
van recuperar, des del Consistori de Maià, va ser el
concurs de postres. Lògicament, no només va servir
per donar a conèixer la qualitat culinària de les veïnes
del municipi, sinó també per agafar idees per cuinar-los
per als invitats a casa.

Patge reial
Un dels dies més esperats de les festes de Nadal és
l’arribada dels Reis Mags d’Orient per veure si ens porten tot allò que hem demanat per saber si durant l’any
ens hem portat prou bé. Un dels dies, però, que també
és dels més desitjats, és aquell en què el patge reial recull les cartes. Aquest any, com no podia ser d’una altra
manera, el patge va recollir centenars de cartes.

En la fotografia es poden veure algunes de les especialitats que van participar en
el concurs.

Quines de Nadal
Les activitats que s’organitzen, com les quines de Nadal, no només serveixen per recollir fons monetaris per
a diferents entitats, sinó també per tal de reunir, les tardes dels dies més assenyalats de les festes de Nadal, a
tots els veïns del municipi.
Tallers de fanalets
Les festes nadalenques són dies per divertir-se en família. Una de les activitats que més èxit té és el taller de
fanalets en el qual hi participen, de manera molt activa,
els petits de la casa i els seus pares.

En la fotografia es pot veure com el patge reial va recollir la carta dels vilatans.

Cavalcada dels Reis

Arribada la nit
de reis tothom
surt al carrer
per rebre’ls, tant
grans com petits.
Realment és una
de les imatges
més
boniques
de les festes nadalenques.

Una de les imatges més boniques: la dels nens mirant als reis Mags.
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Festa Major de Sant Vicenç

Carnestoltes infantil

Els dies 25, 26 i 27 de gener el municipi de Maià de
Montcal va viure la seva festa de Sant Vicenç. Els actes
es van iniciar, el divendres, a les set de la tarda, amb un
repic de campanes a l’església del poble. Aquest acte va
donar continuïtat al campionat de truc, al casal del poble
i que va tenir lloc a partir de les nou del vespre.

El dissabte 16 d’abril, el Consistori de Maià de Montcal
va organitzar el carnestoltes infantil. L’acte va tenir lloc
a dos quarts de cinc de la tarda al casal del poble i la jornada va estar amenitzada pel grup “Fefe i Companyia”.
La jornada va donar molt de si i s’hi van poder veure tota
classe de disfresses, des de les més originals, a les més
divertides. Un cop va finalitzar el ball i la festa de les
disfresses es va fer un berenar en el qual no hi va faltar
pa amb xocolata.

El dissabte, els més petits de la casa van poder gaudir,
a partir de les cinc de la tarda, d’una actuació infantil en
la qual hi van poder assistir famílies senceres, que van
poder gaudir d’una agradable jornada. Com és freqüent
en la festa de Sant Vicenç, a les onze del vespre, hi va
haver ball amenitzat pel grup “Pa d’Àngel”.
El diumenge es posava punt i final a la festa de Maià
de Montcal amb l’ofici solemne que va tenir lloc a dos
quarts d’onze del matí a l’església parroquial del poble.
Aquest acte va precedir les sardanes que s’esperaven
al migdia –en el qual hi va participar gran part del poble– i que va tenir lloc a l’Hort d’en Patllari a càrrec de la
Cobla Baix Empordà.

Foto 8 Maia 015- Les sardanes són una tradició molt viva al municipi de Maià, i més
durant la Festa de Sant Vicenç.

Els petits de la casa juguen un paper molt important durant les festes del poble i per
això es realitzen activitats pensades perquè ells es diverteixin.

Es va poder veure una exposició que l’Ajuntament havia organitzat.
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En el carnaval infantil programat durant tot el dissabte es van poder veure
tota classe de disfresses.
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Festa del Ram
Com és conegut, per Setmana Santa, al municipi de Maià
de Montcal volen seguir donant relleu a les tradicions més
arrelades de les terres catalanes. Tant és així que el diumenge de Rams es va poder veure, a l’exterior de l’església
del municipi, com tot el poble s’hi aplegava per fer lloança
a la diada. Tant és així que es van veure palmes i palmons
dels petits del municipi -i també dels més grans– que volien beneir-los. Seguidament es va donar pas a la missa
del diumenge, en aquest cas de caràcter especial perquè
es donava el cas que era la festivitat del Ram.

plegats, a mitjanit es va poder assistir al ball que va
amenitzar “Paris La Nuit”.
L’últim dia de la festa del Roser va ser diumenge, però no per
aquest motiu hi va haver menys actes. Tant és així que ja, de
bon matí –a dos quarts d’onze– hi va haver l’Ofici Solemne
amb l’acompanyament d’orquestra i la ja coneguda tradició
d’ofrena de panets que és quan, els petits de la casa, entreguen a l’església els panets. Tot seguit de la tradicional
ofrena dels panets es va poder escoltar l’actuació de tres
sardanes just fora de l’església en la qual hi va participar tothom. Aquest acte va precedir a la tradicional subhasta dels
encants. Seguidament es va donar pas a la divertida comèdia que va presentar el grup de teatre “La Bèstia Peluda”: Jo
bé i vostè. I per finalitzar es va poder veure la representació
de balls per part del grup “Les peques de Maià”.
Aquest any la festa del Roser també va oferir a tots els vilatans
una xerrada, a càrrec de la regidora de Patrimoni, Sabina Cortès, la qual va explicar el passat i la vida del Castell de Dosquers.

La festivitat del Ram aplega tot el poble fora de l’església per beneir les palmes.

Festa del Roser
Els dies 16, 17 i 18 de maig va tenir lloc a Maià la festa del
municipi, coneguda com la festa del Roser que va presentar
un programa en el qual destacava l’acte que donava el tret
de sortida d’aquesta festa. Va tenir lloc a les onze de la nit, al
casal del poble, amb l’actuació dels conjunts “La Bander” i el
“Diagrama de Venn”, uns grups que van donar ball i diversió
fins passada la nit.

Una de les activitats organitzades per als petits és la tradicional benedicció dels panets.

El dissabte, la programació estava plena d’actes per
a tots els gustos i edats. El primer va tenir lloc al
matí amb la Romeria de la Mare de Déu del Món.
Un cop va acabar la caminada i la visita per la zona,
va ser el moment per descansar i agafar forces per
assistir al partit de futbol que va tenir lloc al poble,
entre el Maià de Moncal i el Bàscara B. Després de
l’encontre i a partir de les cinc de la tarda fins a les
vuit del vespre, els petits i no tan petits van poder
gaudir de les atraccions que s’havien instal·lat a la
zona esportiva.
Els actes del dissabte no cessaven i a partir de les
set de la tarda es va donar per inaugurada l’exposició
fotogràfica. Seguidament, i després de descansar tots

Quan finalitza la benedicció dels panets, fora l’església s’hi aplega la gran majoria dels vilatans per tal de ballar sardanes i reunir-se per estar junts durant
la festa major.
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Aplec de Santa Magdalena

Trobada de Bastoners

Al municipi de Maià de Montcal ja és una tradició per a
tots, participar en l’aplec de Santa Magdalena que, en
aquesta ocasió, es va celebrar el primer diumenge de
juny. El consistori programa uns actes per lloar aquest
dia en el qual hi participa tot el municipi ho celebren amb
les tradicionals sardanes i una arrossada popular.

El dia 8 de juny Maià va viure una jornada diferent, en
la qual van poder gaudir de l’actuació dels bastoners els
quals van amenitzar una diada que va iniciar-se amb els
balls amenitzats amb música catalana en els quals es va
veure una exhibició dels bastoners a la Plaça de l’Hort d’en
Patllari. Seguidament es va fer un dinar popular el qual va
precedir a un festival de música tradicional catalana.

Foto 18 Maia 015. Una vegada arribats a Santa Maria de Jonqueres es van poder
ballar unes sardanes.

La trobada de bastoners va ser una jornada històrica, perquè es va poder reviure
una tradició molt antiga i pròpia del Principat.

Festa de la piscina
Amb l’arribada de l’estiu, el dia 28 de juny es va donar
per inaugurada la piscina municipal del poble. Per celebrar-ho, durant tota la tarda es va fer la jornada de portes ofertes en les quals no només es van poder remullar
tots els que s’hi van desplaçar sinó que, a més, els petits
van poder divertir-se amb uns inflables que es van situar
en el mateix recinte de la piscina municipal.

Foto 19 Maia 015. Després de la caminada i el ball tots els presents a la trobada
van divertir-se gaudint d’un dinar.

Revetlla de Sant Joan
El consistori de Maià de Montcal organitza, durant tot
l’any, una àmplia llista d’activitats, d’entre les quals no
pot fallar la festa de Sant Joan. Així, el dia 23 de juny es
va fer un sopar popular a les instal·lacions de la piscina
municipal on molts dels veïns assistents a la trobada
van divertir-se i van donar pas a l’inici de l’estiu.
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En la jornada d’inauguració de la piscina els petits van poder divertir-se amb uns
inflables que l’Ajuntament va habilitar a les instal·lacions municipals.
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Fem petar la xerrada
Quan se’m va plantejar que fes
l’entrevista a la Francisqueta, em va
sorprendre molt el fet que es parlava d’ella com una més de la família,
com d’aquella persona de la qual no
calia saber-ne més perquè era molt
coneguda entre els veïns.
El motiu, però, m’intrigava, però, realment, quan
vaig arribar a Can Canet Nou ja no em vaig qüestionar més el perquè no calia saber res més d’ella
ni de la seva família: afable, agradable, simpàtica
però, a més a més, carismàtica, i és que a l’edat
de 68 anys la Francisqueta desperta una vitalitat
que poca gent aconsegueix transmetre a la seva
edat. Tant és així que vaig decidir treure el paper
i el bolígraf per apuntar les quatre dades que necessitava per poder fer aquesta entrevista però
realment, encisava tant, que va aconseguir que
se’m quedessin retingudes a la memòria sense
necessitat que quedés apuntat en cap llibreta.
Nascuda a Cabanelles, la Francisqueta va viure
una infància com la que vivia molta gent de la
seva edat: a l’escola –lògicament separada per
classes amb els nens i les nenes–, després a casa
ajudant als de casa i un cop va acabar els estudis
va dedicar-se al camp i ajudar als de casa. “Recordo l’escola com si fos avui. Nosaltres havíem
d’anar separats, però era molt graciós, perquè
quan algun professor es despistava nosaltres ens
ajuntàvem amb els nois i és després quan, de cop
i volta, sentíem un cop al cap i ràpidament sabíem
de qui venia”, explica tota riallera la Francisqueta.
Van passar els anys i entre cop i cop i els estudis i
el treball a casa –perquè explica que era dur perquè tenien bestiar– aprofitava els caps de setmana per anar a ballar a Dosquers. Allà va conèixer
en Paulino, aquell noi de Maià de Montcal –que
era conegut pels amics com en Pau– que entre

La Francisqueta a casa seva.

ball i ball va aconseguir conquistar aquella joveneta vuit anys més jove que ell. “Sempre ballava
amb totes i amb mi en concret, però un dia ja em
vaig plantar, i és que li vaig preguntar si allò anava seriosament o no, perquè si no havia de ser
una cosa formal, me’n buscava un altre”, explica
somrient junt al costat d’en Paulino, el qual també
em va ajudar a veure, amb més claredat, on era
l’èxit de la seva relació.
Uns anys després van casar-se i com molt bé
diuen: “ens vam casar tres”, i és que ho va fer
embarassada de la Rosa, la seva primera filla.
Ho va fer de blanc i amb molts invitats, els quals
els van acomiadar, bonament, perquè fessin un
viatge a Barcelona i amb tren, però com molt bé
diu la Francisqueta, “malgrat que les intencions
eren de passar-ho bé, només vaig fer que vomitar i tenir marejos propis d’un embaràs”. Tot i els
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De joves ja demostraven estar molt compenetrats.

ensurts i els dolors, van gaudir d’aquell viatge, a
la tornada del qual els esperava una nova etapa
a la seva vida.

“Can Canet Nou”
Durant ni més ni menys que setze anys van viure
en un pis d’una senyora –segons expliquen amb
totes les lletres de la llei– que no hi vivia i mentre,
ells, li conservaven aquella casa. “En un principi només ens hi volíem quedar unes setmanes,
però al final van ser setze anys. Però la relació va
caure en decadència perquè els últims anys ella
s’hi va instal·lar i allò es va fer insostenible perquè fins i tot ens n’havíem de fer càrrec”, explica
la Francisqueta, la qual ho narra com una època
més en la seva vida. Allà hi va néixer el seu segon
fill, en Joaquim. Malgrat que els quatre estaven
molt bé van decidir anar a viure a Can Canet Nou,
la casa on havia nascut en Paulino i on encara hi
residien la seva mare i el seu germà el qual, just
uns anys després, va morir.
“Aquí, a Can Canet Nou, hi hem viscut els millors
anys de les nostres vides. Malgrat hi hem patit la
mort d’éssers estimats, problemes de salut d’en
Paulino, realment hi hem estat molt feliços”, explica amb tendresa. I és que realment malgrat durant aquests últims anys s’han hagut d’ocupar de
les malalties de les respectives mares i seguida-

10

ment les morts, han comptat, en tot moment amb
el suport de cadascun. Realment la Francisqueta
és un suport moral i físic per a en Paulino, i viceversa, i encara ara, la seva mirada transmet passió i, sobretot, respecte un amb l’altre. Probablement, aquesta estimació s’ha vist reforçada per la
malaltia que va patir en Paulino fa uns set anys i

La família, sempre que tenia temps, anaven a passejar els quatre junts, com aquest
dia que van anar a Rupit.
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Passat l’examen de conducció i acabada l’etapa
que va haver de ser intervingut d’urgència per un
com a cuinera de l’escola encara li va quedar
problema amb el cor. Sort de la fortalesa i la força
temps per encarregar-se durant set anys de la
moral que té la Francisqueta, la qual és qui ha
portat, en tot moment, la família endavant en moments tan
durs com aquests.
Potser per aquest motiu durant més de vint anys ha estat la cuinera de l’escola de
Maià, i és que s’ha de tenir
una fortalesa per treballar
diàriament amb la mainada de
l’escola... “Ho tornaria a repetir.
Van ser moments molt macos, i
tots aquells marrecs als quals jo
hi donava menjar ja són grans,
però realment quan els veus
créixer t’adones de com han
passat els anys, però miro enrere i no em penedeixo de res”,
explica amb nostàlgia. I és que
dubto que es pugui penedir de
res. Ha estat capaç, en moltes
ocasions, de superar els impediments que li ha aportat la
vida, ha trencat amb les tradicions i normatives de la societat. Potser per aquest motiu ara
és qui és i es conserva com es
conserva. “Quan es va acabar
l’escola vaig anar a treballar
durant uns anys en una casa
rural que hi ha prop de casa.
Una de les seves aficions és anar a ballar.
Era de les primeres que es van
construir per la zona, i fins i tot
piscina municipal de Maià de Montcal. Un afegit
de la província, però estar de cares al servei de
més per demostrar que la Francisqueta i en Paula gent m’ha agradat molt, a l’igual que quan vaig
lino necessitaven estar junts en tot moment i que
treballar netejant la zona olímpica de Banyoles
tot i algunes problemàtiques que s’han trobat al
quan hi van haver les olimpíades l’any 1992”, exllarg de la seva vida ara es dediquen a viure de
plica la Francisqueta. I és que realment sorprèn,
la jubilació. És per aquest motiu que es dediquen,
però és una persona que demostra que no li fan
sempre que poden, a viatjar fins a Empuriabrava
por les adversitats de la vida ni els nous reptes, i
amb la seva caravana i allà aprofiten per sortir,
és que a l’edat de 39 anys es va treure el carnet
anar a ballar i a passejar. “Durant l’hivern ens esde conduir. Malgrat que més d’un es pot pensar
tem a casa i netegem el bosc, el pati, ens ocupem
que no és res de l’altre món, seria bo que ens
de cuidar-nos i dels néts, la que té mesos i la de
situéssim més de 30 anys enrere, i ens adonarem
28 anys”, explica la Francisqueta.
que en aquella època no era tan corrent veure dones al capdavant d’un volant. Molt riallera ens exÉs una família digna d’admirar, no tant perquè
plica –i en Paulino que durant tota l’entrevista va
continua unida, sinó pel respecte que es tenen
estar al seu costat– com “l’examinador em va peri pel que han demostrat sempre a l’altra gent, i
judicar en un dels exàmens, i com que just pocs
perquè tracten tothom per igual i com si es tractés
dies després la meva filla es casava, vaig decidir
de la seva família.
treure-me’l més tard. Però ho vaig aconseguir”.
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Esports

Futbol

La temporada 2007/08 ha estat una gran temporada per al
CE Maià. Hem aconseguit finalitzar la lliga en sisena posició. La llàstima ha estat que fins a falta de cinc minuts per
finalitzar l’últim partit érem quarts de la classificació, però
ens van empatar a l’últim minut i això va fer que baixéssim
fins a la sisena posició.
En general estem molt contents de com ens ha anat la temporada. La primera volta de l’equip va ser molt bona, fins al
punt que érem els primers classificats en les vacances de
Nadal. En la segona volta no vàrem poder mantenir el ritme
i vàrem perdre alguns punts més, fet que al final també s’ha
reflectit en la posició final. El més important, però, a banda
dels resultats, ha estat el bon ambient en l’equip. De fet, tenint en compte que som un equip d’un poble molt petit, amb
un pressupost molt baix i en el qual els jugadors ens vénen
de les poblacions veïnes sense res a canvi, aquest bon ambient és el més important de tot.

En la imatge es poden veure tots els jugadors i la directiva del F.C. Maià.
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D’aquesta manera, els jugadors se senten a gust al nostre club i esperem que continuïn amb nosaltres unes
quantes temporades més, i així Maià podrà gaudir d’un
equip a tercera regional.
Pel que fa a la pròxima temporada, hem aconseguit
mantenir la gran majoria de jugadors i només hi haurà
dues o tres noves incorporacions. Esperem que el bon
ambient i també els resultats ens ajudin a tirar la temporada endavant.
La pretemporada va començar el passat divendres
1 d’agost però, i a partir de mitjans d’agost, s’hauran
començat els primers partits d’estiu. Esperem que ens
vingueu a animar tants partits com pugueu i segur que
entre tots plegats ens ho passarem molt bé.
Club Esportiu Maià
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Trobada BTT
El diumenge 29 de juny el municipi de Maià de Montcal
va aplegar l’onzena ruta BTT al municipi i, com no podia
ser menys, va reunir més de dos-cents corredors que,
com cada any, escullen el municipi garrotxí per participar en aquesta trobada, no tan sols per la seva organització sinó també perquè és un espai on s’hi troben tots
aquells atletes, alguns amateurs, i d’altres professionals
per exhibir-se en la ruta que s’organitza en el municipi.
El fet que aquesta edició també aplegués tants participants és, entre altres aspectes, pel lloc, un paratge
incomparable i un terreny ideal per no deixar de rodar,
pujar i baixar. Es podia escollir, com sempre, entre dos
recorreguts: per una banda un 30 quilòmetres i per l’altra
un de 17. Fos quin fos el tram escollit, tots els participants el van assolir a la perfecció i és per aquest motiu
que, en finalitzar, es va poder gaudir d’una trobada en
la qual es va oferir menjar per a tots, consistent en una
botifarrada a la brasa, postres i cafès.
Per sort, en tota la jornada no es va haver de lamentar
cap incident important i part d’aquest èxit és l’organització
perquè en cadascun dels trams –independentment de
la seva dificultat– hi havia uns controls amb cintes de
plàstic perquè no es pogués sobresortir d’aquell espai
i, a més, hi havia membres de l’organització per tal de
comprovar que tot s’estava resolent sense cap proble-

ma o fins i tot per atendre algun dels participants en cas
que fos necessari.
D’aquesta manera, la gran majoria dels participants van
assegurar, en finalitzar la jornada, que repetiran de nou
en la propera edició, perquè és una jornada en la qual
es pot gaudir d’un dels esports més competitius i més
reconeguts en la comarca i perquè tant l’organització
com els mateixos participants creuen que és una de les
activitats en les quals s’hi ha de participar cada any.

Imatge de la jornada.

Matança del porc
Pocs pobles, en l’actualitat, tenen el privilegi de mantenir
vives les tradicions més populars. Aquest és el cas de
Maià de Montcal que, any rere any, manté la matança
del porc, consistent en la reunió d’uns quants veïns del
poble, esposes, familiars i amics que, de manera conjunta, es congreguen en una casa particular i fan la matança del porc. Normalment la tradició té dos dies de
durada, el primer serveix per matar el porc i el segon per
preparar tots junts –a l’escorxador– la carn que més tard
servirà per fer la barbacoa.
Després, entre tots, es prepara el conegut dinar popular.
Per fer-ho de manera més popular se celebra al bell mig
de la Plaça Major perquè, d’aquesta manera, es dóna
caliu al municipi i es convida a tots aquells que vulguin
gaudir de les excel·lències de la carn autèntica, preparada per ells mateixos.
Una imatge de com es prepara el remenat al mig del poble.
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Parròquia
ESGLÉSIA DE
SANT VICENÇ

Tots els veïns de Maià de Montcal i part de la Garrotxa coneixen l’església de Sant Vicenç, però,
probablement, pocs coneixen les seves característiques arquitectòniques. I és que la seva existència
queda constatada en la donació que féu Miró Bonfill, comte de Besalú i bisbe de Girona, a Sant Pere
de Besalú, l’any 978, per la qual aquest Monestir
rebé “in villa Maliana iuxta eclesial Sancti Vicencii
casa cum curte et orto et olivarias qui ibídem esse
videntur”. Malgrat que va aparèixer el topònim Maià
diverses vegades durant el primer terç del segle
XI, no és fins molt més tard, el 1170, que tornen a
aparèixer notícies sobre l’església.
Pel que fa a les característiques de l’església, cal
mencionar que la planta és composta d’una nau
rectangular i d’un absis orientat a llevant de forma
semicircular. En època posterior a la fase de construcció inicial hi foren afegits altres cossos, que són
adossats a l’extrem oriental del mur de migdia.
El portal d’accés al temple es troba emplaçat a la
façana de ponent, format per quatre arcs de mig
punt en gradació, llinda el timpà i l’arc exterior és
resseguit per un guardapols. En aquesta façana,
com també als murs de tramuntana i de migdia,
s’observa un sobrealçament posterior de la nau.
Aquest sobrealçament és subratllat per una cornisa que, a la façana oriental, pren la forma d’un arc
còncau, és a dir, la forma del pinyó primitiu i als
laterals d’una línia horitzontal contínua.
El perímetre de l’absis és reconegut per un fris sustentat amb temes de caràcter vegetal molt estilitzats i caps humans. Les obertures es reparteixen
de la manera següent: dues al mur de migdia; una
altra al bell mig de la conca absidal i, finalment, un
ull de bou situat damunt del portal d’entrada, és a
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Diferents imatges de l’església de Sant Vicenç.

dir, al mur de ponent. Aquest ull de bou devia ser
obert posteriorment a la construcció de la façana,
ja que per damunt són visibles les restes d’un arc
de mig punt corresponent a una finestra, substituïda probablement per un ull de bou.
També, com a últim detall que cal destacar sobre
l’església de Sant Vicenç de Maià de Montcal, independentment del que significa per als veïns del
municipi i la comarca, és que la façana de ponent
devia tenir una composició del segle XII. A més,
el tipus de portal format per un nombre d’arcs diversos en gradació i una porta amb llinda i timpà
llis es correspon perfectament amb altres portals
d’aquesta regió construïts al segle XII.
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Gastronomia

Pastís d’ametlles amb cafè
Elaboració:
Ingredients:
u
u
u
u
u
u
u
u
u

250 gr. de pasta amassada
225 gr. de sucre
150 gr. d’ametlles
75 gr. de mantega
3 ous
1 cullerada de cafè
2 cullerades d’aigua
1 copa de licor de fruites
Mantega, farina i un motlle per remenar

Per decorar:
u
u

Melmelada de préssec
1 raig de taronja, ametlles filetejades

S’ha d’estendre la pasta amassada en un rotllo i cal posar-la en un motlle que, prèviament,
s’haurà d’untar amb mantega i empolvorar amb
farina. Seguidament s’ha d’introduir al forn.
Mentrestant, és el moment de separar les
clares dels ous. Amb un batidor elèctric de barnilles, s’ha de muntar l’ou amb sucre. Mentre
se segueix utilitzant el batidor, s’ha d’afegir la
mantega fosa, el cafè soluble diluït en una mica
d’aigua calenta i el licor de fruites.
Una vegada s’hagi aconseguit la barreja homogènia, s’han d’agregar les ametlles, muntar
les clares a punt de neu i afegir-les amb moviments suaus perquè quedi esponjós. Un cop
tinguem la barreja feta, cal posar-ho tot en el
motlle i deixar-ho al forn a 160º-170º, d’uns 25
a 30 minuts.
Seguidament, s’ha de deixar refredar i desmuntar. Colarem la melmelada, la rebaixarem
amb una mica de suc de taronja. Per acabar,
s’han d’escampar les ametlles sobre el pastís.
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Salut

En el decurs d’aquest any 2008,
a l’equip dels metges de l’Àrea
Bàsica de Besalú, hi ha hagut
un seguit de canvis.
En primer lloc, la Dra. Carme Núñez ha canviat de centre de treball i en el seu lloc s’hi ha incorporat la Dra.
Marta Ripoll, que compagina la seva tasca assistencial
amb la direcció mèdica de l’equip, des que el Dr. Francesc German va deixar la direcció de Besalú perquè va
ser nomenat director dels Serveis de Atenció Primària
de la Garrotxa i Alt Empordà. Amb la nova incorporació,
i per donar resposta a la necessitat de fer una distribució més equitativa dels usuaris i pacients assignats a
cadascun dels metges, el municipi de Maià de Montcal
serà atès per la Sra. Concepció Pou –com fins al moment– i la Dra. Marta Ripoll substituirà el Dr. Hidalgo. De
tota manera, cal destacar la feina feta pel Dr. Hidalgo al
consultori de Maià, com també la de la resta de professionals que han atès els usuaris del municipi al llarg de
tots aquests anys: el Dr. Pasqual Zacarias, el Dr. Ricard
Guixà i la Sra. Carme Pérez i la Sra. Isabel Fernàndez.
A grans trets, la voluntat és la de seguir amb la mateixa
línea de treball, alhora que –i d’una forma progressiva–
assolir entre tots una major autonomia del consultori de
Maià i que els habitants del poble no hagin de traslladarse a Besalú quan tinguin un problema de salut, en dotar
el centre dels recursos materials i humans necessaris.
Tant és així, que l’equip mèdic hem cregut necessari fer
un petit recordatori de qui som, com treballem i quin territori abastem:
L’equip de atenció primària de Besalú som un grup de
professionals de la salut, sanitaris (metges/esses i infermeres) i no sanitaris (unitat atenció usuari), que tenim
l’objectiu de donar resposta a les necessitats de salut
de la població que atenem, des d’una visió interdisciplinària, dinàmica, integral i integrada en la realitat local
–són els seus agents de salut de referència– fins oferir
una atenció personalitzada, sempre preservant els valors essencials de la sanitat pública.
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L’atenció sanitària pública de Catalunya està distribuïda
en diferents àrees bàsiques de salut, que abasten un territori concret i la seva població, assignades a un determinat equip d’atenció primària integrat per diferents membres, els quals es localitzen i presten atenció en el Centre
d’Atenció Primària (CAP) i als consultoris municipals. És
en el CAP on convergeixen els equips, per a les diferents
activitats de formació, reunions, i és on es dóna l’atenció
continuada, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

Descripció de l’ABS Besalú
La nostra ABS consta del CAP ubicat a Besalú i 6 consultoris locals: Argelaguer, Maià de Montcal, Montagut,
Oix, Sant Jaume de Llierca i Tortellà. La població que
tenim assignada és la d’aquests municipis i també dels
habitants de Beuda, Sales de Llierca i Sant Ferriol.
Els components de l’equip es distribueixen en 4 metges
de família, 4 infermeres de família, un metge pediatre, 1
infermera pediàtrica, 3 auxiliars administratius, 1 odontòleg i 1 auxiliar de clínica. També, en els consultoris
locals, hi treballen 4 auxiliars administratius, cedits pels
ajuntaments. També forma part de l’equip una treballadora social, a traves d’un conveni amb el consell Comarcal de la Garrotxa.

Quins serveis oferim?
1- Servei de medicina i d’infermeria de família:
Les unitats bàsiques assistencials (metge i infermera) us
oferim els serveis d’assistència habituals, és a dir:
Aconsellem i fem educació sanitària, per fomentar i/o mantenir estils
i hàbits de vida saludables, de manera individual i en la comunitat.
Fem detecció, estudi, diagnòstic, tractament i seguiment de
problemes de salut aguts i/o crònics.
Derivem i consultem a d’altres nivells assistencials quan cal.
Donem suport i fem seguiment en situacions de crisis (dol,
addiccions, pèrdua autonomia personal, malalts terminals...)
personals i familiars.
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Orientem, ajudem i ensenyem a tenir autocontrol dels
problemes de salut crònics (diabètics, colesterol alt, hipertensos, obesos...). Fem assessorament nutricional i
vetllem per la correcta administració dels medicaments.
Realitzem proves i tractaments concrets:
u Control tensió arterial, registre de 24 hores de la
tensió arterial.
u Espirometria.
u Electrocardiograma.
u Doppler vascular.
u Anàlisis sang i recollida de mostres per analitzar.
u Aerosolteràpia, nebulitzacions, oxigenoteràpia,
pulsioximetria.
u Tractaments específics (injectables, cures de
continuïtat...).
u Campanyes de vacunació.
u Sessions grupals a col·lectius de malalts amb
problemes de salut comuns (malalts respiratoris,
malalts en tractament amb anticoagulants, malalts
oncològics...).

2- Atenció continuada:
Atenem les urgències o problemes de salut que no poden esperar a ser atesos pel seu metge/infermera de
capçalera. Estem centralitzats al CAP Besalú. L’horari
és de 15 de la tarda a les 8 del matí del dia següent els
dies laborables i les 24 hores dels dissabtes i diumenges. Hi trobareu un metge/sa i una infermera de l’equip.

3- Servei de pediatria:
Està integrat pel Dr. Emilià Heras i la Sra. Mercè Masoliver. El servei dóna cobertura als nens des del moment
del naixement fins als 15 anys i ofereix assistència sanitària i programes de salut.

u
u

u

Tramitació de targeta sanitària.
Informació sobre el funcionament de l’ABS (horaris,
receptes, prestacions).
Les professionals són l’Esther Granja, la Raquel
Salamanca i l’Helena Mir al CAP Besalú; la Rosa Coll
al dispensari local de Sant Jaume de Llierca; la Carme Clapera al consultori de Montagut; la Mar Pastor
al consultori de Tortellà i la Vanesa Sancho al consultori local d’Argelaguer.

6- Treballadora social;
La Sra. Elena Güell és qui els atendrà, assessorarà i
gestionarà els recursos i prestacions socials adreçats
a persones que presentin una problemàtica social i de
salut i fa el seguiment de casos amb l’equip de sanitaris
responsable.

Per acabar, i ja que estem a l’estiu,
uns consells per evitar els efectes de la calor:

Hem de veure molta aigua!!!
I menjar molta fruita!!!
Evitem sortir al migdia quan fa més calor!!
Anem per l’ombra!!!
Portem roba lleugera !! i barrets o gorres!!
Baixem les persianes quan toca el sol i obrim
les finestres al capvespre!!!

Bon estiu!!!!
ABS Besalú

4- Odontologia:
Està format pel Dr. Jesús Luengo i la Sra. Carme
Guardia. Realitzen visites i consultes per problemes de salut bucodental, com ara tractaments farmacològics, extraccions dentals i
fins i tot assessorament i educació en salut
bucodental.

5- Unitat d’atenció a l’usuari:
Orienten i informen de tot allò que es necessiti saber
sobre:
u Programació de visites.
u Assignació de metge.
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Medi ambient

L’estat de l’aigua
a la comarca de la
Garrotxa

Per entendre el funcionament de l’aigua en la naturalesa
cal tenir assumida alguna informació prèvia, en primer lloc,
l’aigua que existeix és sempre la mateixa, simplement canvia d’estat (entre sòlida com el gel, líquida com l’aigua dels
mars o rius i vapor com els núvols).

aqüífer (una capa rica en aigua), però alhora que es pugui
moure amb certa llibertat cap al forat de captació del pou, no
tota l’extensió del material ha de tenir les mateixes característiques (podríem dir que aquesta característica és el que
normalment es coneix com a betes d’aigua).

D’altra banda, la distribució real de l’aigua en el món segueix
un patró ben definit, solament es troba en forma d’aigua dolça
el 2,5% del total de l’aigua del planeta (la resta el 97,5% és aigua salada), d’aquestes aigües una tercera part són subterrànies i solament el 0,5% es reparteixen entre aigua atmosfèrica
(vapor d’aigua i núvols) i superficial (que representen el 67%).

De manera natural aquestes aigües tornen a sortir a la superfície de diferents maneres: alimenten els mateixos rius
en alguns punts, en forma de fonts i brolladors, i donem lloc
a estanys i llacs. De totes en tenim exemples molt propers:
les entrades i sortides d’aigua dels rius Llierca i Burrò serien de les primeres, qualsevol font seria de les segones i
l’estany de Banyoles i el clot d’Espolla serien de les terceres.
Si pensem en les fonts, veurem que es compleix de manera evident el que dèiem de la importància dels materials
que travessen l’aigua en el procés d’infiltració i aflorament
(tornada a la superfície), penseu en la font del ferro i la font
puda que teniu a Maià al molí d’en Llorenç i que tot i estar
molt properes són ben diferents en les seves aigües.

És molt il·lustratiu en aquest sentit el quadre publicat en el
Diari El País del 8 de juny d’aquest any.
Aquestes dades de caràcter molt general ens posen en antecedents respecte a la situació, i mostren clarament que la
quantitat d’aigua que ens resulta útil (per a consum, però
també per a les nostres necessitats industrials i agràries), en
un moment donat és molt baixa respecte al total del recursos existents (considerant la totalitat de l’aigua del planeta).
Per poder seguir cal entendre el que significa el cicle de
l’aigua: el vapor d’aigua es condensa en l’atmosfera i cau
en forma de pluja (però també com a neu o fins i tot gel). En
arribar a terra l’aigua pot seguir dos camins, anar circulant
per sobre la terra fins arribar als torrents i rius i finalment
al mar, on es transforma en aigua salada, per tornar a començar el cicle amb la seva evaporació, o bé infiltrar-se en
el terreny per iniciar un camí més o menys llarg que finalment la portarà també de manera inevitable fins al mar (hi
ha algunes excepcions en aquest sistema en forma de bosses d’aigua fòssil, aigua que no té renovació per estar entre
capes geològiques impermeables).
L’aigua que discorre pels torrents i rius és prou coneguda i hi
prestarem poca atenció, mentre que les aigües subterrànies
són molt més desconegudes i tenen algunes particularitats
molt interessants causades pels tipus de materials que travessen durant la seva infiltració. No tots els materials permeten la infiltració de l’aigua, alguns d’ells són impermeables
(per exemple, la roca calcària consolidada solament permet
la infiltració a través de les esquerdes i fractures, d’altres
com les argiles són força impermeables). Al conjunt d’aigua
i el material de la capa que l’emmagatzema es coneix com
aqüífer, en ho hem d’imaginar com una esponja amb més o
menys forats on es reté l’aigua, la mida dels porus també és
variable segons el material.
A efectes pràctics, el fet de fer un pou en aquests materials i
encertar-la (tenir un bon pou) implica trobar un bon material
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Pel que fa a la tipologia dels materials la comarca de la Garrotxa té algunes característiques singulars respecte a les
seves condicions hidrològiques:
D’una banda tenim els volcans i la seva zona d’influència,
en si mateixos els materials volcànics confereixen condicions especials a les aigües que s’hi infiltren, cal destacar
la baixa mineralització, l’exemple més clar són les aigües
de Sant Aniol (baixa mineralització vol dir que l’aigua s’ha
infiltrat per minerals poc solubles i per tant incorpora pocs
minerals). Però també, i no menys important per les modificacions del relleu i el paisatge que les seves erupcions van
provocar, les Valls d’en Bas i de Bianya en són els exemples més destacats. Aquestes erupcions van donar lloc a
l’acumulació de sediments en els llacs de barratge (provocats per les erupcions dels volcans a l’alçada de la Canya,
Olot, Castellfollit i Sant Joan, que van suposar el tancament
dels rius Fluvià, Bianya i Riudaura en grans llacs fins que els
rius van poder obrir-se pas molt temps després). Del punt de
vista hidrològic, aquests sediments acumulats són molt interessants com a magatzems d’aigua subterrània, d’aquí el fet
de l’abundància d’aigua a les Valls d’en Bas i de Bianya.
D’altra banda, la resta de la comarca està formada per materials carbonatats (roques calcàries de diferents tipus i característiques). Les condicions són diferents segons la tipologia
de les roques, però en general les aigües que s’infiltren són
més dures (tenen importants quantitats de minerals, sobretot
bicarbonats càlcic), que provoquen incrustacions en les canonades, no són tan efectives a l’hora de rentar o són pitjors
per bullir aliments. De tota aquesta zona mereix una atenció especial l’Alta Garrotxa, que actua com un massís càrs-
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tic (roques carbonatades i guixoses que poden dissoldre’s
i donar lloc a l’aparició de coves i avenç i que permeten la
circulació de les aigües subterrànies com a veritables rius),
aquesta dissolució característica és la que provoca els esfondraments de terreny que es donen a Maià i a la zona de
Besalú. En tota aquesta zona la presència de sediments
superficials que poden retenir aigua té una menor importància perquè la seva fondària és poc significativa, i les seves
característiques permeten emmagatzemar menys aigua.
De manera molt més concreta nosaltres dividim, per tal de
poder treballar, la comarca en diferents unitats d’aigües subterrànies que anomenem masses d’aigua (en realitat estan
formades per diferents unitats d’aqüífers més o menys
grans), cadascuna de les quals té un comportament respecte als fluxos d’aigua similars.
Els controls que es fan sobre aquestes aigües es basen en
el control dels pous existents, en funció de la seva fondària
i característiques, on es fan lectures de nivell per veure
l’evolució de la quantitat d’aigua acumulada en l’aqüífer i de
qualitat per veure el grau de contaminació que tenen aquestes aigües.
Representació de les diferents masses d’aigua de la comarca. Es poden veure indicats els punts de control de nivell i de
qualitat de les aigües.
En els últims temps s’ha produït una situació de sequera,
que d’altra banda no defuig del que és normal en el nostre
territori, si bé en els últims temps sembla que es dóna un
augment de la freqüència d’anys secs que comporta una
disminució de la mitjana de pluviometria anual.
Diagrama de les pluges dels últims anys mesurades a
l’estació de la Vall d’en Bas. La mitjana de pluja històrica (últims 30 anys) en aquesta estació és de 1029 l/m2 any, en els
últims 10 anys la mitjana és de 800 l/m2 any. Aquesta situació és reproduïble en la zona de Maià tot considerant, però,
que la mitjana històrica és de l’ordre d’uns 650 l/m2 any.
Per història i temps de seguiment tenim molta més informació del moviments de l’aigua en la zona de la conca alta
del Fluvià (fins Castellfollit) que de la resta de la comarca
(estem estudiant amb el PNZV aquesta zona des de l’any
1992 de manera continuada, mentre que a la resta de la
comarca s’han iniciat els treballs de seguiment dels aqüífers
fa tot just 2 anys), per això podem donar algunes dades respecte al funcionament de l’aqüífer al·luvial, al·luvial volcànic
de la Garrotxa (nom que rep aquest aqüífer).
Un Hm3 (hectòmetre cúbic) equival a 1 milió de metres cúbics d’aigua (1 m3 són mil litres), amb això es podria omplir
d’aigua el camp del Barça fins a la màxima alçada.
Amb les dades recollides a tota la comarca durant aquest
últim període de sequera i un cop representades sobre les
diferents masses d’aigua i aqüífers de la comarca, es pot
veure la problemàtica en què ens trobem. S’ha de considerar que els valors de descens del nivell piezomètric de
la baixa Garrotxa són els que s’han donat en els últims dos

anys, en aquest moment no podem assegurar quin és el
nivell real en aigües altes.
Representació de les diferents masses d’aigua que assenyalen els aqüífers més significatius, sobreimpressionats els valors
de baixada del nivell piezomètric, dades del maig del 2008.
La situació en aquest moment ha tendit a millorar, no tenim
dades de fins a quin punt s’ha notat aquesta millora en la
pujada dels nivells d’aigua subterrània. Amb tot, però, convé
que prenguem consciència que l’aigua subterrània té una
relació directa amb la pluja i per tant la seva extracció s’ha
de limitar a les capacitats del sistema, si és superior a la
capacitat d’acumulació per infiltració es produirà més tard o
més d’hora la fallada del sistema. El que és greu en aquests
casos és que no solament falla el sistema per al qual ha fet
un mal ús del recurs, sinó que la pèrdua és general en tota
la zona. La solució habitual d’enfondir pous en moment de
sequera no sempre pot solucionar la manca d’aigua, ja que
dependrà de si hi ha aqüífers més profunds en la zona.
D’altra banda, cal controlar també la qualitat de les aigües,
per això s’ha d’impedir la seva contaminació (aquesta es
produeix per la infiltració que acompanya l’aigua de diferents
elements, siguin orgànics o minerals). Una font important de
contaminació és la mateixa activitat humana, per això cal
depurar les aigües residuals. També pot ser una font de contaminació l’agricultura si realitza pràctiques no adequades
en l’ús de purins i fertilitzants.
La necessitat de considerar les capacitats del sistema, volums d’aigua que podem utilitzar, considerant la renovació
del recurs és molt important, sobretot si considerem el que
ens indiquen les dades climatològiques que es donen amb
major freqüència anys secs i que aquests tenen tendència a
ser més seguits, per tant és previsible que la recàrrega dels
aqüífers sigui menor (en realitat que sigui necessari administrar el recurs entre període i període de puja intensa).
Existeix encara un altre agreujant en aquesta situació, que
és la pèrdua de la capacitat d’infiltració del terreny, aquesta pèrdua pot ser de dos tipus: forta i irreversible causada
a la urbanització o a la construcció d’infraestructures, o bé
menys greu, però important per l’ús de maquinària pesada
en les feines agrícoles que finalment compacta el sòl a certa
fondària i dificulta la infiltració de l’aigua (sola de llaurada).
Les necessitats d’aigua de la nostra societat van en creixement de manera continuada, en aquest moment s’estan establint les necessitats futures derivades dels planejaments
aprovats pels diferents municipis amb el que es coneix com
a plans directors d’abastament, que ha de preveure l’origen
del recurs i la seva garantia a futur en cada un dels municipis de la comarca.
Aquest últim punt ens portarà a parlar del preu de l’aigua,
que se’ns dubte és barat i tindrà importants creixements en
el futur.
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