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Editorial

La crisi econòmica colpeja el futur
de la nova escola
L’equip de govern de Maià de Montcal havia iniciat
i executat diferents reunions amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de
construir una nova escola al municipi. El motiu per
realitzar aquestes converses era evident, donat que
les antigues escoles havien quedat obsoletes. Des
d’Educació van donar a conèixer als representants
municipals que hi havia la possibilitat de construir-ne
una de nova, tot i que seria a llarg Termini i mentrestant es podria començar l’escola amb aules prefabricades. Malgrat les promeses, fa just uns mesos,
l’equip de govern de Maià de Montcal va rebre la negativa, per part del Departament, justificant que no
hi havia suficient pressupost ni per executar l’obra ni
per instal·lar les aules i que, per al moment, no era
una prioritat l’escola a Maià. Els representants municipals que vam ser presents en la reunió vam insistir, assegurant que ells mateixos ens havien afirmat
que hi havia possibilitats, però van ser contundents
a l’hora de dir que ara, com ara, no hi havia partida
pressupostària suficient per portar-ho a terme.

Ara, però, des de l’Ajuntament no abandonem la
idea perquè creiem fermament que és una necessitat pel municipi i que si fa uns mesos la Generalitat veia amb bons ulls l’execució de l’obra, vol
dir que no abandonen la idea de realitzar-la i, per
tant, nosaltres continuarem lluitant per tenir escola
a Maià.
És per aquest motiu que en el futur Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) s’hi preveurà la reserva d’uns terrenys per a aquest equipament per
tal que s’hi pugui construir l’escola. De tota manera, des de l’equip de govern continuarem executant
i realitzant tots els projectes que ens hem marcat
des d’aquesta nova legislatura per tal de complaure
les necessitats de tots els veïns del municipi després de la confiança que heu dipositat en nosaltres
des del començament.
Només ens queda dir, una edició més, gràcies per
confiar amb nosaltres.
L’Ajuntament

Editat per:		

Ajuntament de Maià
Edita:

Redacció:			

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

Portada: 		

Carles B. Gorbs

Disseny i muntatge:

Martí Riu i Vallvé (JJ Comunicació - Edició i Disseny, SL)

Impressió:		

Gràfiques Fornells

Dip. legal:		

GI-446-2007

Amb la col·laboració de:

3

Maliana
- Revista
de Maià
de Montcal
i Dosquers
Maliana
- Revista
de Maià
de Montcal
i Dosquers
Núm.Núm.
4 - Gener
20092008
4 - Gener

Informació
Municipal
MILLORES AL
MUNICIPI
Pla d’Ordenació Urbana Municipal
(POUM)
El municipi de Maià de Montcal serà un dels nous
pobles que podran comptar amb un Pla d’Ordenació
Urbana Municipal, conegut com a POUM, redactat a
l’igual que molts de la resta de Catalunya que ja compten amb ell. Aquest Pla ha de permetre tenir clara la
reordenació, en tots els sentits, del municipi. Servirà
com a mínim per a un període de deu anys vista i resoldrà alguns dels temes que sempre es tracten amb més
delicadesa, com per exemple en quina direcció ha de
créixer el municipi, com ho ha de fer, així com delimitar altres aspectes com les millores urbanístiques, els
projectes de rehabilitació, les noves obres, i així fins a
un llarg etcètera de modificacions pensades per a la
millora del municipi.
En les diferents reunions realitzades s’han tractat temes com el plantejament de la desclassificació del sòl
urbanitzable del Molí del Llorenç, els terrenys esportius del camp de futbol i la piscina, el repartiment de
la zona industrial, ajustar l’ample del carrer Girona a
12 metres o fins i tot que l’aparcament que es realitzi
a l’espai de l’Ajuntament a la plaça al nord, i en l’espai
d’equipament al sud.
Des del Consistori tenien molt clar que per redactar
aquest projecte feia falta l’opinió i el màxim consens
de tots els veïns. És per aquest motiu que ja s’han realitzat fins a tres reunions amb diferents representants
del municipi com entitats i sectors socials per tal que
puguin donar la seva opinió de com s’està redactant
aquest projecte que ha de ser per al futur de tot el poble. Ara, però, queda una assemblea final que ha de
marcar les bases generals del POUM. No seran les de-
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finitives perquè aquest projecte és molt complex i per
tant, abans no finalitzi en tota la seva totalitat, caldran
més reunions entre les parts implicades i autoritats municipals, però des de l’equip de govern volen demostrar
a tot el poble que estan treballant en el projecte i, sempre, tenint en compte l’opinió de tots.

Obres a la zona del Molí
d’en Llorenç
El Consistori de Maià de Montcal ja va informar els veïns
que els aspectes que s’han incorporat en el projecte de la
zona del Molí d’en Llorenç han estat la principal causa de
l’aturada de les obres perquè el Ministeri de Foment ha de
formalitzar aquest tràmit que falta en relació amb el projecte
de desdoblament de la Nacional 260 per transformar-la en
autovia. Aquesta petició es refereix a la modificació puntual
de les normes subsidiàries en l’àmbit del Molí d’en Llorenç
per tal d’ajustar el planejament a les realitats físiques de la
urbanització. I és que s’han reunit amb els responsables
de Foment tant a Barcelona com a Girona.
Des del Consistori s’ha demanat que l’alternativa que
passa per l’actual traçat de la carretera, que produïa un
vial lateral de l’autovia, en la sortida des de Besalú, quedés eliminat i es traslladés tota la circulació d’entrada i
sortida de la futura autovia a l’est de la urbanització, entre
aquesta i l’actual entrada al poble; també que es resolguessin els diferents accessos a la urbanització i es donés continuïtat a la xarxa de camins i passos de fauna,
que creuen la carretera i que es traslladés la traça de
l’autovia cap a l’altre costat de la urbanització i no sobre
l’eix de l’actual carretera. Per al moment ja s’ha obtingut
una resposta positiva en relació amb totes les peticions,
però s’està fent un seguiment de la redacció, per tal de
contrastar dia a dia aquest fet. Una altra de les peticions
que s’ha fet des del Consistori i de la qual ja s’ha obtingut
una resposta favorable, és la de demanar que Maià de
Montcal no fos el punt de préstec de materials de graves per a l’execució de l’autovia, utilitzant com a punts de
préstec part de la plana situada al davant de la urbanització. En aquest sentit, es va sol·licitar que no s’utilitzessin
en cap cas aquests terrenys. Malgrat la bona resposta,
en el tràmit ambiental del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal, s’ha protegit de forma especial aquesta
plana agrícola de les activitats extractives.
Per últim, un altre aspecte de negociacions, i potser el de
major transcendència per al Molí del Llorenç, és la voluntat del Ministeri de Foment de traslladar l’actual línia
d’edificació de les Normes Subsidiàries dels 20 metres des
de l’eix de l’actual carretera, a 25 metres de la línia blanca
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de l’actual carretera. Aquest aspecte produïa la pràctica inviabilitat de construir en les parcel·les que limiten amb la
carretera, i alhora generava un greuge per als propietaris
i per a la urbanització en general. És per això que s’han
realitzat reunions amb els veïns afectats, individualment
i col·lectiva, i nombroses reunions amb representants de
Foment i també amb alts responsables polítics, als efectes
de donar una solució intermèdia d’excepcionalitat, prevista
en el Reglament de Carreteres.
Aquesta nova solució passa perquè la línia d’edificació es
limiti a 22 metres de la línia blanca de la carretera, la qual
permet edificar les parcel·les de la franja que limita amb la
carretera. S’ha redactat el document perceptiu de petició
d’excepcionalitat, acompanyat de la signatura de gairebé
la totalitat dels propietaris afectats per la carretera.
Tot aquest conjunt de problemes sorgits en el tràmit no
ha permès l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual
de les Normes Subsidiàries i ha fet que les obres hagin
quedat aturades.

Informació
Municipal
Una subvenció de 90.025,26 euros per a la primera fase
de les obres de millora del carrer Girona. El pressupost
total ascendia a 398.708,12 euros.

Arranjament del teulat
de l’Església de Dosquers
El teulat de l’Església de Dosquers es troba en un estat
lamentable i és per aquest motiu que des del Consistori
es veuen amb l’obligació de buscar ajuts econòmics per
poder-lo arreglar, ja que el cost de l’obra és molt elevat.
Després de mantenir converses amb diferents representants del Bisbat i la Diputació de Girona s’ha aconseguit
una subvenció del 50% del cost total de l’obra per part
de les dues administracions. La resta anirà a càrrec de
l’Ajuntament. Per al moment, però, encara s’estan redactant diferents pressupostos per arribar a un acord de
quina és la millor opció.

Noves bandes reductores
al municipi

Una imatge de la urbanització Molí d’en Llorenç.

Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)
La Generalitat de Catalunya va atorgar, fa uns mesos,
les subvencions pertinents als projectes que tots els municipis catalans van presentar per al quinquenni 20082012. Aquestes subvencions han de servir, única i exclusivament, per tramitar i executar els projectes que es
van demanar. Al municipi de Maià de Montcal s’hi han
atorgat les següents subvencions:
Una subvenció de 262.919,66 euros per a la urbanització de les places del veïnat de la Cellera i millora dels
accessos de l’entorn del cementiri. L’obra estava pressupostada per un valor de 332.537,81 euros.

La seguretat vial al poble és una necessitat, així que
s’ha arribat a un acord per tal de construir sis noves
bandes reductores al municipi. Tres bandes s’ubiquen
al centre mateix del nucli històric, la resta al nucli de
Dosquers. De tota manera, per evitar més molèsties del
que poden representar, s’ha estudiat construir-les a una
mida que no provoquin danys als vehicles que circulen
pels carrers on s’han ubicat les bandes reductores.

Una de les bandes reductores que s’han instal·lat al nucli històric del municipi.
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Informació
Municipal
Obres a la piscina municipal
Per tal d’eliminar totes les barreres arquitectòniques
que puguin ser un inconvenient per a les persones amb
minusvalidesa, a la piscina municipal. L’ajuntament ha
construït un lavabo per a minusvàlids i per tant, aquest
estiu, aquelles persones amb la necessitat d’utilitzar-lo
van poder fer-ho.

Enllumenat públic
Aquest 2008 el Consistori de Maià de Montcal va decidir
canviar les faroles del municipi, i fins i tot instal·lar-ne de
noves en aquells punts on la il·luminació era insuficient.
Per això ja es poden veure faroles noves a Bruguers i al
carrer Cellera, Sant Vicenç i la Nostra Senyora del Món,
i a l’església del municipi de Maià.

Una de les noves faroles, en aquest cas, a l’església del municipi.

Acte d’homenatge a Ernest Lluch
Com cada any i des d’en fa vuit, es ret homenatge al qui fou un
defensor del catalanisme arreu del país i que va lluitar per uns
ideals clars i contundents i que fou assassinat a mans de
la banda terrorista ETA: Ernest Lluch.
La cerimònia, que se celebra sempre davant la tomba
del difunt Lluch, enterrat al cementiri de Maià de Montcal, va precedida per la visita d’institucions catalanes i
polítics destacats dins la societat catalana. Aquest any,
però, a més, hi va ser present el candidat a lehendakari,
Patxi López, amb el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, i el conseller de Política Territorial i
Obres Públiques,
Joaquim Nadal i la consellera de Salut, Marina Geli, que
vam comptar amb la companyia de tots els representants municipals del Consistori de Maià de Montcal i dels
veïns del municipi.
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El president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla –el qual va dipositar un ram de flors a la tomba
junt amb Patxi López– va instar el secretari general del
PSE-EE i candidat a lehendakari, Patxi López, a lluitar
per un Euskadi “preocupat per el diàleg i no per la confrontació”.
El també primer secretari del PSC va alabar la figura
de Lluch i va destacar el seu compromís social profund i el coratge amb el qual va combatre l’engany,
la covardia i la por a Euskadi. “Ara hem d’afrontar la
crisi econòmica preocupant i que alguns han intentat
posar en dubte el nostre autogovern, però es manté
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Informació
Municipal

la vigència d’un compromís ètic, i enyorem la seva
curiositat, la seva manera d’entendre la política i el
debat d’idees, perquè ens enriqueix”.
Per la seva banda, Patxi López, va recordar que la paraula era “la clau preferida” de Lluch, a qui va definir
com “el basc que va néixer a Catalunya, el català que
estimava Euskadi. A Euskadi encara tenim seriosos problemes de llibertat i forats negres”, va assenyalar el socialista basc i va assegurar que “qui assassina un home
no defensa una idea, només mata un home”.

CANVIS POLÍTICS A
L’AJUNTAMENT DE MAIÀ
DE MONTCAL

Naixements

També ahir va cessar com a regidora Gironès, ja que a
causa de la seva feina li era difícil assistir als plens”.

Eduard Rigola Prat - 23/01/2008
Paula Planagumà Lopez - 18/02/2008
Àlex Benitez Brugués - 14/04/2008
Ona Bañón Lasheras - 02/05/2008

CIU governa a Maià de Montcal en solitari, però amb
majoria.
Els regidors del grup d’ERC a l’Ajuntament de Maià de
Montcal, Salvador Moreno i Anna Gironès, que havien
format un govern d’unitat amb els cinc edils de CIU,
van presentar oficialment la renúncia a les seves àrees
de govern en l’últim ple municipal. La decisió ja havia
estat anunciada dies enrere. L’alcalde, Josep Maria Alsina, va retreure al republicà que fins ahir no hagués fet
arribar el seu malestar de manera oficial i va atribuir la
decisió de Moreno i Gironès de deixar el govern al fet
que s’havien trobat en una posició incòmoda, en estar
al costat dels crítics amb el POUM i, al mateix temps,
formar del govern. Amb vista al que falta de mandat, el
portaveu republicà va anunciar que l’oposició que faran
serà constructiva. Malgrat el canvi polític, l’actual equip
de govern ho continuarà fent amb majoria.
Qui fins aleshores s’encarregava de les àrees de
Patrimoni i Turisme es va queixar que no els havien deixat intervenir en la redacció del POUM, com
tampoc s’havia donat la possibilitat que hi hagués
un vertader procés participatiu per part dels veïns.
L’alcalde, Josep Maria Alsina, va retreure al republicà que fins ahir no hagués fet arribar el seu malestar
de manera oficial i va atribuir la decisió de Moreno i
Gironès de deixar el govern al fet que s’havien trobat en una posició incòmoda, en estar al costat dels
crítics amb el POUM i, al mateix temps, formar del
govern. Amb vista al que falta de mandat, el portaveu
republicà va anunciar que l’oposició que faran serà
constructiva.

La Ona Bañón
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Festa de Dosquers

El poble en viu
FESTES
Havaneres
L’Ajuntament de Maià de Montcal programa, com cada
any, un seguit d’activitats adreçades a tots els públics.
És per aquest motiu que el 19 de juliol va programar un
jornada d’havaneres dedicada a tots els que volguessin
gaudir d’una vetllada inigualable al recinte de la piscina
municipal. En l’acte hi van participar prop d’un centenar
de persones.

El dissabte 26 de juliol es va celebrar, un any més, la
tradicional Festa de Dosquers. L’inici de festa es va
donar a dos quarts de deu del vespre amb un sopar a
la fresca, a la Plaça de Dosquers. Seguidament, es va
celebrar el Ball de Festa Major amb l’actuació de “Titanic D.J.”. D’altra banda, i durant la jornada festiva, es
va sortejar un espatlló, una caixa de vi i dos sopars. A la
nit, per posar punt i final a la festa de Dosquers, es va
organitzar el sopar de final de festa major. En el menú
del sopar, en el qual hi van participar prop d’una cinquantena de persones, hi havia amanida, costelles de
xai –de Dosquers–, botifarres i pa amb tomàquet, postres i beguda. La festa va continuar l’endemà al matí,
a partir de dos quarts d’onze del matí amb l’ofici d’una
missa. Tot seguit, tots els veïns van poder gaudir d’una
sardana amb la cobla la “Principal d’Olot”. L’esplanada
de l’església va quedar petita, a l’igual que a les sis de
la tarda, quan hi va haver de nou audició de sardanes.
Seguidament es va fer la tradicional trencadissa d’olles
per a la mainada i, de nou, es va fer la rifa d’un pernil,
una caixa de vi i dos sopars. Al llarg de tota la jornada,
hi va haver servei de bar.

Per preparar el sopar es va necessitar una gran paella i van ajudar a preparar-la
un gran nombre de veïns.

Les audicions de sardanes del diumenge van aplegar molts veïns del municipi.

Els assistents van poder sopar sota la carpa que es va habilitar.

La mainada van poder participar en la tradicional trencadissa d’olles.
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FESTA DE MOLÍ D’EN LLORENÇ

SOPAR DE FUTBOL

La urbanització el Molí d’en Llorenç compta amb la seva
pròpia festa. És per aquest motiu que el dissabte 28 de juliol
van celebrar la seva festa a la zona verda de la urbanització.

El dia 9 d’agost es va celebrar un sopar en benefici a
l’equip de futbol de Maià de Montcal. En l’acte, en el
qual hi van participar més de 120 persones, es va fer
una fideuà i al final de la nit, un ball que va acabar fins
a altes hores de la nit. I és que malgrat la temporada de
futbol no s’iniciava fins al mes de setembre, la plantilla ja
estava formada i els entrenaments ja començaven per
tal d’estar en forma per afrontar la temporada amb èxits.
És per aquest motiu que en l’acte no només hi van participar veïns de Maià sinó també tota la plantilla i la junta
i direcció esportiva.

La comissió de festes de la urbanització va programar
un sopar en el qual hi havia amanides i entremesos,
carn a la brasa, postres i cafès, cava i vi i com no, un
ball per amenitzar la jornada en la qual hi va participar
tothom i es van divertir molt.

CASAL DE LA MAINADA
Durant els mesos d’estiu els pares i mares dels nens i
nenes d’entre 3 i 12 anys del municipi i de Dosquers, no
s’han de preocupar a on inscriure’ls perquè puguin gaudir de les vacances. Aquest any, des del 30 de juny fins
al 14 d’agost, es va realitzar el casal d’estiu per a la mainada de Maià de Montcal. L’horari era de 9.00 h del matí
a 13.00 h del migdia i les activitats es realitzaven tant
en el casal del poble com en les instal·lacions de la piscina municipal. Les activitats que els responsables del
casal d’estiu van programar van ser diverses, però sobretot centrades en l’ensenyament, el perfeccionament
de natació, psicomotricitat, manualitats i jocs esportius.
D’aquesta manera tots els inscrits van poder gaudir d’un
estiu molt divertit però alhora didàctic.

D’entre les activitats destacava el perfeccionament de la natació i la diversió a l’aigua.

BANYADA NOCTURNA
L’endemà del sopar de futbol, als veïns del municipi encara els hi van quedar ganes per participar en la banyada
nocturna i que cada any se celebra al municipi.
En les primers edicions servia per donar el tret de sortida
a la temporada d’estiu, però donat l’èxit de la convocatòria
ja s’ha convertit en un ritual entre els veïns del municipi.
La banyada nocturna es va cloure amb una xocolatada
desfeta.

En la banyada hi va participar molta gent.
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HOMENATGE A LA VELLESA

FESTES DE NADAL

La festa d’homenatge a la vellesa normalment aixeca
molta expectació però aquest any més concretament.
I és que no només es va celebrar el tradicional dinar
en el qual hi participava la gent de la tercera edat del
municipi, sinó que a més l’ocasió va servir per fer un homenatge al mossèn del poble que deixava la parròquia.
D’aquesta manera es va decidir de fer-li un comiat tal
com se’l mereixia, amb unes paraules i fins i tot una regal, que li va entregar l’alcalde del poble, en reconeixement al seu esforç i la seva dedicació al municipi. La
vetllada va acabar amb un ball de fi de festa en el qual es
va poder escoltar l’actuació del grup de De Calaix.

Al llarg de tot el Nadal, l’Ajuntament de Maià de Montcal
va organitzar diferents activitats, no tan sols per a la mainada del municipi, sinó també perquè hi pogués participar
tota la família. D’entre elles destaquen tallers de fanalets,
de marqueteria, quina, pastorets i fins i tot un pessebre.
Precisament, aquest va estar exposat durant totes les festes a la sala d’audiovisuals del Casal. El pessebre estava
fet per a tots els participants al taller de marqueteria.

El mossèn del poble recollint el regal que li va entregar l’alcalde com a agraïment
a la seva tasca com a mossèn.

CASTANYADA
Amb l’arribada de l’hivern es va organitzar, un any més,
la castanyada popular a la Plaça de l’Hort d’en Patllari.
En l’acte, que es va celebrar el dissabte dia 8 de novembre a la tarda, es van coure fins a 5 quilograms de
castanyes i també es va preparar xocolata per a la mainada i gots de moscatell per als més
grans. Malgrat que
en edicions anteriors aquesta festa
tenia un gran èxit
de públic, aquest
any, tot i el fred, es
van superar totes
les expectatives.

A primera hora de la tarda
ja es van coure les primeres
castanyes.
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El dilluns dia 22 de desembre, a les cinc de la tarda, es va
celebrar el taller de dibuixos de Nadal. Aquesta activitat va
ser molt ben acceptada entre tots els veïns del municipi,
especialment pels més petits, els quals van poder gaudir
d’una tarda de diversió cultural i sempre, junt amb els seus
amics i fins i tot familiars.
El dia de Sant Esteve es va organitzar la tradicional Quina de Nadal al Casal del poble on hi va haver una gran
afluència de gent. Així mateix, a la tarda, un cop acabada
la Quina es va fer el repartiment de premis del concurs de
postres. Precisament, la guanyadora és la qui ha cedit, a
la revista la Maliana, la recepta per poder posar en l’apartat
de gastronomia.
El diumenge 28 de desembre, un cop van passar part de
les dates més assenyalades del Nadal, a la tarda es va
celebrar, al casal del poble, la quina pro futbol. Aquesta, un
any més, va aplegar més d’un centenar de persones, les
quals van poder-se divertir i, més d’un, recollir els regals
que podien tocar en cas d’encertar la línia o el cartró ple.
Així mateix, els nens i nenes van poder picar al “cagatió”
que durant tots els dies de Nadal havia visitat el municipi.
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En la quina hi va participar gairebé tot el poble.

El diumenge dia 4 de gener era un dels dies en què més
nervis hi havia entre la mainada de Maià de Montcal perquè esperaven ansiosos que arribés l’endemà per rebre al
patge reial i també, a la nit, l’arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient. La representació dels pastorets, organitzada
per un grup de veïns, van aconseguir emplenar la sala del
casal com feia temps que no es veia. S’hi va poder veure
l’actuació de nens i nenes del poble així com algun altre
adult que va ajudar en la representació, els quals van actuar com a autèntics actors. El públic es va meravellar de
l’actuació i va dedicar continuats aplaudiments.

Imatge de la representació dels pastorets.

El patge Gregori va recollir les últimes cartes. La mainada del poble va anar a
saludar-lo a la plaça.

El moment més esperat, però, va ser a les 19 h amb
l’arribada de SSMM a Segueró amb trenet. Allà se’ls va
rebre amb una gran foguera i una taula plena de pastissos,
coques i altres aliments per fer més plàcida l’estada dels
Ses Majestats. A les 20 h van arribar a l’església de Maià.
Un cop arribats a la plaça els nens van encendre bengales. Dins l’església l’alcalde els va donar la benvinguda i una coral infantil els va oferir una cançó de Nadal.
L’església era plena de pares, mares i avis amb el seu
fanalet. Tot seguit, SSMM van pujar al trenet, un a cada
vagó, on van ser acompanyats per tots aquells nens que
van voler pujar al trenet i anar fins al casal. El recorregut
de SSMM estava il·luminat per unes torxes.
El recorregut va posar punt i final al Casal del poble, on
tots els assistents van tenir un regal de part de SSMM.
Se’ls cridava un a un i podien saludar el rei que volien i
recollir el regal. SSMM també van dur un rellotge gegant
per a la sala de ball recentment reformada. Tot seguit
hi va haver xocolatada per a tothom on s’hi podia sucar
coca de pa. I per acabar es va fer una gran quina en la
qual hi va assistir la gran majoria de veïns del poble.

La nit de reis és la nit més màgica, tant per a grans com
per a petits. És per aquest motiu que des de l’Ajuntament
de Maià de Montcal es va programar una àmplia llista
d’activitats, des de primera hora del matí fins ben entrada la nit. Es va iniciar, a les 10 del matí, un taller de
fanalets a la sala d’audiovisuals de casal. Aquest any els
nens i les nenes van portar una ampolla d’aigua de 2 l i
juntament amb el pare o mare el van folrar de paper de
seda de colors, hi van posar purpurina, gomets, estrelles i altres elements.
A les 12 h del migdia, el patge Gregori va recollir les
últimes cartes a tots els nens de Maià, de Beuda. Ho va
fer a la plaça l’Hort de Can Petllari davant dels nens i
nenes del municipi.

L’arribada de Ses Majestats els Reis a l’església de Maià de Montcal.
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El poble en viu

El Casal del Poble

El Casal del Poble
ha esdevingut un espai
on no només s’hi reuneix
la gent de la tercera edat
i de totes les edats,
sinó que és un lloc on
hi conflueixen activitats tant
culturals com de dinamització,
pensades per a tots
els gustos i totes les edats.
L’horari d’obertura
és els dilluns, dimecres
i divendres de 5 h a 7 h de
la tarda i els dissabtes
i diumenges de 3 h a 8 h de
la tarda. Actualment al casal
ja hi ha més de 100 associats
i tots aquells que ho vulguin ser
podran gaudir d’un 10%
de descompte amb totes les
activitats que es porten
a terme.
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Des de fa ja uns mesos el casal del poble compta amb
una dinamitzadora que s’ocupa d’organitzar activitats per
a tots. I és que des de l’Ajuntament de Maià de Montcal
volen potenciar el casal com un espai dinamitzador. Així,
per exemple, s’han realitzat obres per millorar l’espai i
aportar més serveis que són servei de bar, obres a la
sala de ball: les finestres es faran més grans, es pintarà
l’espai i fins i tot s’adequarà a les necessitats actuals
eliminant totes les barreres arquitectòniques.
Aquest projecte ja està aprovat i ara només falta que es
puguin iniciar les obres. Aquesta millora de l’espai aportarà més serveis dels ja existents, que són servei de bar,
sala de lectura, connexió a Internet, sala d’audiovisuals
i sala de ball i teatre. Es podran realitzar més activitats
de les que ja es fan, i és que la llista és àmplia i sempre, pensant en l’època de l’any en què es troben. Així,
per exemple, el passat mes d’octubre es va celebrar la
festa de la vellesa amb un dinar popular, una xerrada
sobre l’hort ecològic familiar, a càrrec de Kilian Sampol,
classes d’anglès per a adults, taller de memòria i teràpia
per riure.
Per a les activitats que sempre es tenen en compte les
edats i les tendències. Per exemple, al mes de novembre va tenir lloc la castanyada popular a la plaça del
poble, xerrades sobre alimentació per a la gent gran i,
per als petits de la casa es va organitzar cinema infantil
perquè poguessin gaudir de les pel·lícules més actuals
sense moure’s de Maià de Montcal.
Un clar exemple de la feina que s’ha portat a terme s’ha
pogut veure reflectit amb les activitats programades el
passat mes de desembre al casal. S’han organitzat prop
d’una trentena d’activitats d’entre les quals destaquen
els tallers de nadales, la quina, la lectura de contes, el
cagatió, el concurs del millor pastís i com no, cinema
infantil, taller de fanalets i els pastorets. Així mateix, des
del casal també s’ha organitzat la cavalcada dels reis
mags que van desfilar, al llarg del dia 5 de gener, pels
carrers del poble.
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Fem petar la xerrada
L’artista que va néixer
amb un guix a la mà

Quan li preguntaven que
voldria ser de gran, responia
que no ho sabia, però la seva
destresa per pintar les parets
de Maià de Montcal, amb els
guixos que hi havia a terra
provinents de la guixeria del
poble, ho deien tot. Allà ja es
veia la qualitat d’aquell nen,
fill d’obrers que treballaven al
camp i capaç de trencar, en
un futur, amb totes els ítems
d’aquells temps.

Cruañas en el seu estudi de Capmany.

En Josep Cruañas va néixer a Maià de Montcal el 4 de
maig de l’any 1942. En una època marcada per unes
dictadures conegudes per tothom, va viure envoltat
d’absoluta tranquil·litat, “pròpia d’un nen de la meva
edat que estava envoltat dels seus germans, amics
d’escola i que vivia en un poble petit perfecte”, recorda
Cruanyes, emocionat, quan parla del seu poble natal.
Va passar la seva infància corrent pels carrers com
qualsevol altre nen però amb la diferència que anava
sempre de remolc dels seus germans. Recorda, fins
i tot, “que hi ha alguna fotografia de l’escola en què
se’m veia molt més petit que la resta perquè sempre
estava amb els meus germans més grans perquè els
meus pares, en treballar, no em podien tenir al seu
càrrec i havia d’anar amb els meus germans”.
Quan a un artista com ell, quan a una persona destacada dins el món social com ell se li pregunta pels
seus orígens, normalment explica que les seves arrels ja tenien
quelcom a veure amb la seva
professió i amb el seu èxit personal, però en aquest cas, el
mèrit del seu èxit professional a
la vida és més accentuat si es
té en compte que tant les seves arrels i experiències de jove
eren pròpies d’un noi de l’època
i d’un noi de poble i per tant no
tenien res a veure amb la seva
professió de futur. Un cop va
acabar els estudis va anar a treballar de flequer, hores i hores
perquè, una cosa sí tenia clara, i
era que no volia fer de pagès. Va
continuar amb aquesta professió, aixecant sacs de carregar
farina fins que va decidir anar a
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Va decidir apuntar-se a classes
de dibuix i pintura amb en Joan
de Palau de Banyoles. “Aquella
va ser la mà que em va fer treure
una vena dels ulls”, explica Cruañas. Allà es va adonar del gran
mestre que tenia davant seu,
aquell professional del dibuix i
el qual, sense saber-ho, seria el
que marcaria la tendència o estil
que l’ha portat a aconseguir els
grans èxits que ha assolit.

Cruañas en algunes fotografies que es van fer a l’escola. Ell, el més petit de tots, perquè anava de remolc
dels seus germans.

Esponellà a continuar amb la professió. Allà va iniciarse el seu llarg camí cap a la independència tot i que,
tal com explica, “vivia a casa dels meus amos, però ja
em sentia independent”.
Malgrat que en cap moment s’hagués plantejat la possibilitat d’arribar a assolir els èxits als quals ha arribat,
sí que tenia clar que dins seu hi havia una inquietud
impròpia i que havia de desenvolupar. El que no sabia
o, com a mínim desconeixia, era en saber com i quan.
Però tenia clar una cosa: li fascinava la pintura. És per
això que al cap d’un temps va trobar un punt d’inflexió
que tal com certifica “em va portar al dia d’avui”.
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Els anys posteriors els va viure a
remolc de Figueres i Maià, però
sempre, combinant la professió
de flequer amb la pintura i el dibuix. Allà va conèixer grans professionals com en Lluís Roura,
el qual també era un compulsiu
de la pintura de Joan de Palau.
Però part de la seva inquietud
va desbordar-se quan es va
instal·lar a treballar al bar Astoria de Figueres, punt de trobada
de la societat més burgesa i més
exuberant de l’època. Qui no recorda aquella imatge de Salvador Dalí assegut a la terrassa
del conegut bar? Cruañas va
poder viure aquella experiència,
així com la de conèixer a Fages
de Climent, Massot o Ballés,
entre altres. D’allà en va poder
extreure la millor part de tot, que
és fer-se valorar en un món tan
complex i privilegiat com és la
dels artistes.

Va arribar el dia, però, com en tota persona, que sembla que algú vol que miris, passegis o fins i tot llegeixis una frase que és la que t’obrirà el camí a allò
que feia tant de temps buscaves.

“Es busca dibuixant”
“Editorial de Barcelona busca un dibuixant”. Aquesta
frase va obligar Cruañas a posar-se en contacte amb
ells i demostrar-los el seu talent malgrat “sabia que
jo no tenia experiència i seria difícil poder formar part
d’aquell món, però ho vaig intentar i, certament, em
van agafar”, explica.
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Així ho va fer, es va traslladar fins a
Barcelona, primerament a la Plaça
del Pi i més tard a una altra zona de
Barcelona. Allà va fer-se com a persona, va passar a la maduresa pura,
va conèixer la que més tard seria la
seva dona i es trobaria davant un
món i una gent que feia anys anhelava trobar-se per poder demostrar el
seu gran potencial.
Primer com a aprenent i després
com a responsable de la secció era
l’encarregat de resseguir, punt per
punt, aquelles imatges que més tard
s’haurien de publicar. Va passar hores
i hores assegut davant una taula amb
un bolígraf i “allò era la meva passió, la
meva vida i era feliç”, reitera Cruañas.
Aquell món va ser el seu des dels 19
anys fins als 30. Però un dels aspectes
de la personalitat de Josep Cruañas és
la inquietud i les ganes de saber més de
tot i conèixer noves possibilitats, d’aquí
el seu gran èxit personal i professional.
Tant és així que li van proposar poder
exposar les seves primeres pintures.
No va costar gens que la societat catalana s’adonés del potencial de Cruañas i va fer les seves primeres vendes.
“La satisfacció personal de veure com
algú paga una quantitat econòmica per
tenir una pintura teva a casa seva, al
seu despatx o allà on sigui és immensa”, explica Cruañas.

La vida de Cruañas
és a Maià de Montcal.

Va passar el temps. La seva vida i
personalitat continuaven intactes malgrat topar davant un món totalment
diferent del que provenia, un món
d’artistes i personatges reconeguts i
de gran pes dins la societat catalana.
Res el va fer canviar: es va casar, va
tenir els seus fills i ell continuava fidel
als seus ideals i la seva manera de
pensar i de realitzar tots els projectes, una situació o una fidelitat difícil
de mantenir si es té en compte que
es va relacionar amb la societat catalana més exclusiva de l’època i és
que va poder formar part de la Penya
de la Punyalada, i d’altres sectors de
la societat del moment.
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L’èxit que va aconseguir amb les seves pintures va
ser tant que fins i tot va comptar amb la seva pròpia
galeria d’art.

Ports, pluja i boira
Compta amb una bibliografia pròpia en la qual se’l defineix com un artista que sempre s’ha mantingut fidel
a la tendència impressionista, tot i que ell es defineix
com a expressionista, encara que la idea d’abstracció
es troba present igualment.
Sense seguir una escola concreta els seus referents
són Paul Cézanne, Georges Braque i Nicolas De
Stäel, però també hi ha altres pintors com De Palau,
Juan Alcalde o Frederic Lloveras”.

El municipi ha estat una referència per a ell.

Cruañas té referència en ciutats com Londres, Amsterdam, Honfleus o París, però també ha pintat escenes de Nova York, llocs on es respira una atmosfera diferent i singular. Tot depèn de l’hora del dia, de
la llum, del moviment de les fulles, de l’aigua del riu
o del canal i l’artista pinta els ports, vistos a través
d’una llum esmorteïda per la pluja i la boira. Sol pintar
paisatge urbà, perquè el seu treball es relaciona amb
les marines, entenent com a tals, l’aparició de barques que en lloc de trobar-se en el mar, estan en el
riu, en un canal o en un port.
Són unes obres que no l’oblidaran mai, que el faran
perdurar en el temps, que parlen d’ell, de l’artista
creat i format a si mateix. Ara viu a Capmany immers
en el seu estudi, en la seva família i en les seves aficions pròpies d’un pintor: buscar la inspiració i buscar aquell referent, aquella imatge que faci d’una tela
blanca aquell dibuix i aquella pintura que els seus admiradors busquen i que encara ara troben en galeries
d’art d’arreu del país com la que, en l’actualitat, hi ha
a Andorra.
Un artista neix, es desenvolupa i cau en la inspiració
permanent. Un artista és ell, Josep Cruañas, fill de
Maià i orgullós de les seves arrels.
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Esports

SOCIETAT DE CAÇADORS
DE MAIÀ DE MONTCAL

La societat de caçadors de Maià de Montcal volem agrair
a la revista La Maliana que ens cedeixi un espai
on poder explicar l’esport que practiquem.
Actualment som uns
50 socis, però hem
de dir que som poc
optimistes de cares al
futur, ja que l’edat mitjana dels socis està
entre 50 i 60 anys.
Hem de reconèixer
que són molt pocs els
joves que practiquen
la caça.
L’espècie que més
abunda en el nostre
municipi és el senglar,
encara que els últims
anys ha minvat una
mica.
Els caçadors modestament creiem que esLa Societat realitza, constantment, sortides i trobades amb els companys.
tem fent una bona feina. Ens coneixem tots els boscos, carreteres, camins i
ha estat així, demanem disculpes. Actualment la llei
durant la temporada de veda, els diumenges estassem
de caça és molt rigorosa i ens obliga a marcar una
els camins. També s’ha de dir que solem acabar amb
distància molt prudent envers els camins públics i les
un bon esmorzar.
masies.
Hi ha qui pot pensar que aquest esport és violent,
però el que sí és veritat, és que si no perseguíssim
els senglars, en els camps no s’hi colliria res. Nosaltres intentem no molestar els veïns i si algun dia no
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I vull acabar l’escrit tot desitjant-vos una bona entrada
d’any.
President Societat Caçadors
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XI MARXA BTT
Pedal Maià i l’Ajuntament de
Maià de Montcal van organitzar XI Marxa BTT de Maià de
Montcal i Dosquers, amb la
col·laboració de més d’una
desena d’entitats i empreses.
L’activitat, que va tenir lloc el dia 29 de juny, va aportar,
al municipi, una nombrosa afluència, no només de participants, sinó també dels acompanyants, i s’aconseguí,
d’aquesta manera, una jornada molt agradable. Hi va
haver 250 participants.
Les inscripcions, que es realitzaven el mateix dia,
s’havien de fer entre 8h i 9h del matí perquè la marxa
s’iniciava a les 9 per evitar que el recorregut es realitzés
en hores de més calor. La distància era de 30 quilòmetres i tots aquells que volguessin podien decidir de fer la
marxa curta, que era de 15 quilòmetres. Fos quin fos el
recorregut escollit els dos eren molt atractius. El recorregut disposava de dos avituallaments perquè els participants poguessin recuperar forces.
Des de l’organització també es van senyalitzar degudament tots i cadascun dels trams que havia de recórrer la

Alguns dels participants abans de la sortida.
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Moments després de la sortida.

marxa amb cintes de plàstic perquè els ciclistes seguissin la ruta correctament.
D’altra banda, un cop va finalitzar la marxa, es va donar
un obsequi a tots els participants i aquells que van voler
van poder dutxar-se i canviar-se a les dutxes i vestidors
del camp municipal de futbol.
Seguidament es va fer un ran esmorzar en què hi havia
una botifarra a la brasa, begudes, postres, cafè i moscatell per refer, a tots els participants, de l’esforç que
havien fet per acabar el recorregut, fos quina fos, la distància escollida.
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FUTBOL
El CE Maià es troba al grup
27 de la Tercera Regional.
Des dels darrers anys l’equip
ha demostrat no només
ser molt competitiu,
sinó també ser un equip
humà que sempre busca
obtenir tres punts, ja sigui
a casa o als partits que
es juguen fora del municipi.
Aquest any els jugadors demostren que lluiten, que estan pendents del gol i, malgrat que no sempre hi ha
la sort de l’encert, saben valorar la feina ben feta. Per
això, en cada partit que disputen a casa al camp hi
ha centenars de persones que els animen i que valoren la feina que porten a terme. Així mateix, en alguns
desplaçaments també es poden veure alguns veïns del
municipi que els acompanyen per donar-los suport.
Els jugadors del CE Maià de Montcal, els quals demostren partit rere partit que són més que un club i que
són un gran equip humà, volen agrair la confiança de
tots els seus seguidors i també a Ecolignor, l’empresa
encarregada de l’equipació de l’equip de futbol.
A banda de celebrar els tradicionals partits de cada
cap de setmana, el CE Maià de Montcal s’encarrega
d’organitzar activitats paral·leles com triangulars amb
equips de futbol dels entorns, i organitzar la quina per
Nadal o festes al mes de setembre.
I és per aquest motiu que aquest equip es mereix una
menció especial en aquesta revista, la Maliana, en la
qual es parla del municipi i ells, independentment que
no tots són veïns del municipi, s’hi senten com a casa.

3a TERRITORIAL- GRUP 27
CF RIPOLL			

B

FC VILALLONGA DE TER

A

FC SANT PRIVAT		

A

CE SANT ESTEVE		

A

AT OLOT				

A

CF SANT ROC			

A

AE LA CANYA			

A

JOV. SANT PERE MÀRTIR

A

UD CASTELLFOLLIT		

A

CF SANT JAUME LLIERCA

A

PE MONTAGUT			

A

FC ARGELAGUER		

A

CF LES PLANES			

A

UE OSOR				

A

CE MAIÀ				

A

CF AMER				

B
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Parròquia

SANT MARTÍ
DE DOSQUERS

L’església parroquial de
Sant Martí de Dosquers
és al centre de l’antic
municipi de Dosquers,
el qual l’any 1969 fou agregat
al de Maià de Montcal.
És un terme força petit,
ocupat per un bosc d’alzines i
roures, pasturatges i conreus
de cereals i llegums, el qual
es troba a la riba.
L’església de Sant Martí de Dosquers ha sofert, com la majoria de temples rurals de la contrada, una sèrie d’ampliacions
que n’han alterat l’estructura primitiva. La planta originària és
similar a la de moltes esglésies de la Garrotxa, amb una nau
encapçalada per un absis semicircular orientat a llevant.

En una època posterior a la fase de construcció inicial
van ser afegides quatre capelles, dues a tramuntana i
dues a migdia de la nau, i una sagristia a l’angle sudest. La porta d’accés al temple és emplaçada a la façana de ponent i formada per quatre arcs en gradació,
llinda i timpà. El frontis, definit per una motllura que
assenyala els vessants de la coberta original, és coronat per un campanar de torre, originat a partir d’una
espadanya anterior. S’hi accedeix des de l’exterior, a
través d’unes escales adornades al mur de tramuntana. Sobre la porta hi ha una finestra amb tres arcs en
gradació.
A l’exterior del mur absidal s’observa una sobreelevació:
un fris sostingut per mènsules marca l’acabament del
mur inicial i el començament del posterior. A la part inferior s’obre una finestra de doble esqueixada. L’aparell
d’aquesta part de l’església és fet de carreus regulars i
ben escairats, ordenats en fileres horitzontals.
La nau és coberta per una volta de canó seguit i l’absis
per una volta de mig cercle. Aquest és situat a un nivell
superior que la nau i la diferència d’alçada és salvada
per dos graons.
Una de les principals característiques és l’homogeneïtat
amb relació al tipus d’estructura i de construcció.
L’església de Sant Martí de Dosquers no té cap tret que
despunti en aquest sentit, sinó que presenta tots els
elements que poden servir per definir qualsevol tipus
d’església rural de la Garrotxa. Per això, malgrat que
les modificacions sofertes al llarg del temps dificultin
l’anàlisi de les estructures primitives, la seva estructura
i ornamentació la situen dins el segle XII, centúria a la
qual correspon una part considerable d’edificis rurals
de la comarca.

Una imatge de
l’Església de
Dosquers.
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D’altra banda, cal destacar que el Museu Arqueològic
Comarcal de Banyoles conserva un capitell que prové
de Dosquers, treballat en pedra calcària i mutilat a la
base i a la zona de l’àbac. L’interès de la peça està
bàsicament en la seva decoració que es desenvolupa
de manera simètrica.
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Gastronomia

COCA DE POMA
AMB CREMA CREMADA
Ingredients per a la coca
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

1 kg poma Golden
4 ous
8 cullerades de farina
8 cullerades de llet
8 cullerades de sucre
2 cullerades de conyac
1 sobre de “Royal”
1 pela de llimona ratllada
Un polsim de sal
100 gr de mantega fosa

Ingredients per a la crema
u
u
u
u
u
u

1 litre de llet
6 rovells d’ou
6 cullerades de sucre
3 cullerades de “maizena”
1 branca de canyella
1 pela de llimona

Elaboració de la coca
Es baten els ous, tot seguit s’hi afegeixen tots
els altres ingredients i s’hi posen també les pomes
tallades a daus. Un cop feta la barreja es posa
en una plata per anar al forn a 180º durant
uns 40 minuts. Quan és cuita es deixa refredar
i s’hi tira la crema pel damunt, es deixa refredar
i finalment s’hi posa sucre per cremar-la.

Elaboració de la crema
Es posa la llet a bullir amb la canyella i la pela de
llimona. Es baten els rovells d’ou amb una mica
de llet, la “maizena” i el sucre i es tira a la llet
que bull. Es remena molt fins que torni a arrencar el
bull i es treu de foc remenant una mica més.
I per últim es deixa refredar.

1r premi concurs de postres
M. del Mont Rubert Costa
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Salut

La recepta electrònica
Com en cada edició, des de
l’ABS de Besalú ens adrecem
a vosaltres per explicar-vos des
de l’Àrea Bàsica dades que
poden ser del vostre interès.
Segurament haureu sentit a parlar per la televisió,
diaris o per la gent mateix del tema de la recepta electrònica, i possiblement us heu preguntat: què és això?
A mi m’afectarà? Com funciona?
Doncs bé, intentarem explicar-ho d’una manera entenedora a fi de que aquest procés de canvi ens sigui
fàcil a tots.
Heu de saber que la recepta electrònica és un full de
paper que us donarà el metge on hi constaran totes
les medicines que preneu, i ja no us caldrà venir a
buscar receptes cada cop que us calgui un medicament, sinó que podreu anar a qualsevol farmàcia de
Girona i província i us les donaran.

Per obtenir la recepta electrònica, heu de demanar
hora amb el vostre metge i quan hi aneu cal que porteu totes les medicines que preneu, a fi d’entrar-ho
correctament a l’ordinador perquè la prescripció sigui
exacta.
Per anar a recollir el medicament a la farmàcia teniu
uns dies de marge (uns deu dies abans i uns deu dies
després) de la data.
I si per qualsevol problema que sorgís us faltessin
medicaments, podeu anar al metge que us farà una
recepta manual.
És a dir, quan tingueu la recepta electrònica feta, no
us caldrà venir més a buscar receptes, a no ser que
hi hagi algun canvi en la medicació.
I explicat tot això, només ens resta desitjar-vos una
bona entrada d’any.
ABS Besalú
Gener del 2009

CALENDARI DE COBRAMENT DELS DIFERENTS TRIBUTS
QUE REGIRÀ PER A L’EXERCICI DE 2009
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
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I.V.T.M.		

02-03 a 05-05

CEMENTIR.

02-03 a 05-05

ESCOMBR.		

02-03 a 05-05

ENTR.VEH.

02-03 a 05-05

DEPURAD.		

02-03 a 05-05

IBI(UR/RU)

04-05 a 03-07

CLAVAGUE.		

02-03 a 05-05

I.A.E.		

21-9 a 20-11
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Servei de
deixalleria mòbil
El servei de deixalleria mòbil d’aquest any 2009
s’instal·larà dos dies cada dos mesos a la zona esportiva
de Maià de Montcal, entre el camp de futbol i la piscina
municipal. La deixalleria mòbil és un camió que permet
fer una recollida selectiva de les deixalles que es generen. S’hi poden portar residus de caràcter especial com
piles, bateries, olis vegetals i minerals, fluorescents, pintures i vernissos, radiografies, aerosols, i també altres
residus valoritzables com paper i cartró, vidre, envasos,
ferralla, teixits, petits electrodomèstics, etc.

Medi ambient

Els únics materials que no es poden deixar a la deixalleria
mòbil són mobles vells i trastos voluminosos. A continuació
s’acompanya el calendari dels dies de recollida d’aquest
any 2009 i el calendari anual de la deixalleria mòbil.

5 i 6 de març de 2009
7 i 8 de maig de 2009
6 i 7 de juliol de 2009
3 i 4 de setembre de 2009
5 i 6 de novembre de 2009

NOTA IMPORTANT:

8 i 9 de gener de 2009

No es recolliran residus d’origen industrial o comercial sota cap concepte. Es podrà donar el servei a un
cost estipulat per l’empresa (fora l’horari acordat).
No es recolliran els materials de particulars procedents de desembaràs de locals, cases, pisos, o de
la seva neteja.
Els materials recollits seran voluminosos de difícil
transport per als particulars, com poden ser mobles,
electrodomèstics, trastam vell, entre d’altres. No es
recolliran materials petits, ni residus líquids, ni altres tipus de residus com ara runes a restes vegetals. Tampoc no es recolliran els residus especials
domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles,
pintures, dissolvents, olis minerals/vegetals, medicaments i cosmètics, fitosanitaris)... que cal dur a les
deixalleries per part del particular.
Tampoc no es recolliran materials valoritzables com
paper-cartró, ampolles i envasos de vidre, i els envasos lleugers (envasos de plàstic i de llauna, tetrabrics, llaunes d’alumini...) que el particular ha de
dipositar dins els contenidors de recollida selectiva
situats als carrers de color blau, verd i groc, respectivament.
Els materials voluminosos s’hauran de treure al carrer la nit abans del dia de la recollida o abans de les
8 del matí del mateix dia.
Els dies festius no hi ha recollida i se salta la recollida estipulada en aquests dies quan es tracti d’una
recollida setmanal, però quan es tracti d’una recollida
quinzenal s’assigna dia alternatiu.

CALENDARI DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE MATERIALS
VOLUMINOSOS A PARTIR DEL GENER DEL 2009
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS
DILLUNS

12 - 26
9 - 23
9 - 23
6 - 20
4 - 18
1 - 15 - 29
13 - 27
10 - 24
7 - 21
5 - 19
2 - 16 - 30
14 - 28
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Postals de Nadal

Laia Juanola

Xavier Fàbrega

Valentine Ourion

Alaitz Puig

Julia Diago

Louis Ourion

Júlia Martínez

Biel Juanola

Albert Martínez

