
Estiu 2010

Maliana N7
Revista de Maià de Montcal i Dosquers

Estiu 2010



2

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 7 - Estiu 2010

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 7 - Estiu 2010

Serveis

2

Índex
Horaris:

Ajuntament:
De dilluns a divendres, d’11 h a 13 h de la tarda
Servei d’Urbanisme:
L’arquitecte atendrà les consultes dos dijous de cada mes, de 12 h a 13.30 h
Jutjat de Pau:
Dimarts de 12 h a 13 h
Casal del poble:
Dilluns i dimarts de 17.00 h a 19.00 h
Divendres de 16 h a 18 h
Dissabtes i diumenges de 15.00 h a 20.00 h
Dispensari municipal:
-Metge:
Dra. Marta ripoll dilluns i divendres de 12.30 h a 13.30 h
-infermera:
Concepció Pou, dilluns i divendres de 12.30 h a 13.30 h
Per a les urgències, tots els dies de la setmana:
CaP de Besalú- Telèfon: 972 590 573
Misses:
Diumenges i festius, a 2/4 d’11 h del matí, tret del primer diumenge de cada mes que la 
missa es fa a la Parròquia de Dosquers
Correus a Besalú:
Horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 h a 11 h del matí

TELÈFoNs D’iNTErÈs
ajuntament    972 59 10 51
Fax    972 59 08 01
Pàgina web    www. maiademontcal.org
E-mail    maiademontcal@ddgi.cat
Casal del poble   972 59 04 04
    casalmaiademontcal@hotmail.com
Consultori municipal   972 59 05 25
Urgències (CaP Besalú)   972 59 05 73 i 989 30 40 88
Creu roja d’olot   972 27 22 22 i 972 26 23 18
ambulàncies Garrotxa   972 26 76 52 i 972 27 28 28
Mossos d’Esquadra   088
Centre d’Emergències   112
Bombers    085
Parròquia Mn. Marturi Pla  (Besalú)  972 59 00 55
Hospital d’olot   972 26 18 00
Hospital de Girona J. Trueta   972 94 02 00 i 972 20 27 00
Hospital de Girona (Habitacions)  972 22 49 55
servei Funerari (Poch de Girona)  972 20 23 35
servei Funerari (Besora d’olot)  972 26 08 71
Jutjat de Pau (sant Joan les Fonts)  972 29 03 03
servei d’aigües (Prodaisa)   972 20 20 78

FARMÀCIES DE TORN:
Besalú    972 59 12 73
sant Jaume de Llierca   972 68 72 01
Montagut    972 68 70 88
Castellfollit de la roca   972 29 40 18
Tortellà    972 28 71 02
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Dissabtes feiners  (GIRONA-OLOT, per Banyoles)
Girona Banyoles Besalú olot
07:45 08:15
09:15 09:45 10:03 10:30
10:15 10:45  
11:15 11:45 12:03 12.30
12:15 12:45
13:15 13:45 14:03 14:30
15:15 15:45 16:03 16:30
17:15 17:45 18:03 18:30
19:15 19:45 20:03 20:30
21:15  21:45 22:03 22:30

Dissabtes feiners (OLOT-GIRONA, per Banyoles)
Olot Besalú Banyoles Girona
  07:15 07:45
07:30 08:00 08:15 08:45
  09:15 09:45
09:30 10:00 10:15 10:45
  11:15 11:45
11:30 12:00 12:15 12:45
13:30 14:00 14:15 14:45
15:30 16:00 16:15 16:45
17:30 18:00 18:15 18:45
19:30 20:00 20:15 20:45

Olot Besalú Banyoles Girona
09:30 10:00 10:15 10:45
  12:15 12:45
13:30 14:00 14:15 14:45
  16:15 16:45
16:30 17:00 17:15 17:45
19:30 20:00 20:15 20:45

Figueres - Olot - Vic
 Vic Olot Besalú       Figueres
Diari  07:00 07:30 08:05
Feiners  09:30 09:55 10:30
Diari  17:15 17:40 18:15
Diari  18:45 19:10 19:45
Dimcr. feiners17.00 18:45 19:10            19:45

 Figueres Besalú Olot Vic
Diari 09:30 10:00 10:30
Dimcr. feiners13:15 13:45 14:15             
Feiners 13:15 13:45 14:15
Diari 17:15 17:45 18:15
Diari 19:30 20:00 20:30

Horaris DE TEisa
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L’Ajuntament

La crisi econòmica 
i les administracions municipals
Ja no cal discutir si estem en crisi o no; el que s’imposa és resistir 
la patacada de la millor manera possible, sense cercar responsa-
bles, ni orígens ni finals; el que s’imposa ara és l’austeritat. 

“L’esclat de la bombolla immobiliària”, que 
tanta tinta ha fet córrer a la premsa d’arreu 
el món, finalment ha esquitxat tots els sec-
tors, tant el públic com el privat, i ha alterat 
l’equilibri econòmic a escala internacional. 

En l’àmbit de les administracions municipals, 
el més evident és que els ingressos provinents 
d’impostos i taxes del sector immobiliari han 
experimentat una més que notable disminu-
ció; els pressupostos, per la seva banda, tam-
bé s’han vist retallats. La manca d’ingressos 
comporta la retallada de despeses i inversions; 
en aquesta línia, hi ha molts municipis gironins 
que tenen dificultats per mantenir els serveis 
que ofereixen a la ciutadania.

L’Ajuntament de Maià també ha patit aques-
ta reducció en la despesa, i uns projectes tan 

importants per al poble i que han comportat 
un gran esforç per dur-los a terme com són 
la urbanització de les places del veïnat de 
la Cellera i la millora dels accessos al ce-
mentiri de Maià, inaugurats el dia de la festa 
del Roser, amb un pressupost superior als 
300.000 euros, marquen l’inici d’una frenada 
en la inversió municipal. A partir d’ara cal-
drà seleccionar quins són els projectes més 
necessaris i imprescindibles, quines són les 
necessitats més prioritàries.

És temps, com dèiem, d’austeritat, però 
també de seny, de moderació, de reflexió i 
d’esperança, mentre esperem l’arribada de 
“temps millors”.
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Actes
Municipals

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 29 DE GENER DE 2010
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27/11/2009
El Ple aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2009.

2.- DECRETS DE L’ALCALDIA
• Aprovar la factura per a l’obra conservació i manteniment 
de la Casa Escola de Dosquers, que puja a un import de 
13.536,41 €.
• Aprovar la factura per a la instal·lació sistema ACS solar 
i dutxes “Desglossat de mesures d’estalvi d’energia i ai-
gua del Projecte de millora i adequació a normatives de la 
piscina municipal” de Maià de Montcal, amb un import de 
24.100,00 € IVA inclòs.
• Concedir una subvenció al CE MAIÀ pel mateix import 
que l’any anterior de 2.458,15 € per la present temporada 
de futbol 2009/2010.
• Atorgar llicència municipal d’obres per reformar i reforçar 
uns pilars d’una galeria.
• Atorgar llicència municipal d’obres per a la instal·lació 
d’una depuradora.
• Aprovar les factures per equipament mèdic per al con-
sultori municipal, que pugen a un import de 988,76 € i 
339,99 € respectivament.
• Aprovar factures (decret de data 14/01/2010) per valor 
de 3.641,83 €.
• Aprovar factures (decret de data 19/01/2010) per valor 
de 21.752,55 €.

3.- CONVALIDACIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la convalidació dels de-
crets d’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 27 de novembre de 2009 per 
aprovar l’actuació Automatització de la mina de Can Po-
sades, amb un pressupost de 38.935,65 € i sol·licitar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció de 32.021,20 €, per poder dur a terme l’actuació 
Automatització de la mina de Can Posades. 

Decret de l’Alcaldia de data 11 de gener de 2010, 
d’acceptació de l’ajuda econòmica concedida per 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona. (DIPSALUT)

4.- DESPATX D’OFICI
L’alcalde dóna compte al Ple que s’ha produït la baixa 
del regidor Sr. Salvador Moreno Riba en el grup municipal 
d’ERC-AM i d’acord amb allò que preveu l’article 50.6 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya, l’esmentat regidor serà considerat com a REGI-
DOR NO ADSCRIT a l’Ajuntament de Maià de Montcal.
L’alcalde també dóna compte al Ple que d’acord amb la 
Llei vigent, el grup municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de 
Maià de Montcal estarà format únicament pel senyor Mi-
quel Coll i Coll i que aquest regidor serà el portaveu de 
l’esmentat grup.
L’alcalde dóna compte al Ple de l’escrit del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques de data 
18/12/2009, en el qual ens atorguen una subvenció de 
283.650,00 € prevista en el Fons per a la regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
L’alcalde dóna compte al Ple de l’escrit de la Diputació de 
Girona de data 12/01/2010, en el qual ens notifiquen que 
per Decret del president de la Diputació de Girona, ens 
han concedit una subvenció de 47.940,00€ pel Projecte 
d’urbanització de les places del veïnat de la Cellera i millora 
dels accessos de l’entorn del cementiri de Maià de Montcal. 
L’esmentada obra ha estat finançada en la seva totalitat pel 
Pla d’Obres i Serveis (PUOSC) i la Diputació de Girona.

5.- APROVACIÓ DE DESPESES
S’aproven per unanimitat factures per valor de 4.042,83 €.

6.- ES PROPOSA APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE 
L’OBRA “URBANITZACIÓ DE LES PLACES DEL VEÏNAT DE LA CE-
LLERA I MILLORA DELS ACCESSOS DE L’ENTORN DEL CEMENTIRI” 
DEL MUNICIPI DE MAIÀ DE MONTCAL I LA CERTIFICACIÓ D’OBRES 
NÚM. 1 DE L’OBRA “PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBER-
TA DE LES ANTIGUES ESCOLES DE MAIÀ DE MONTCAL”

7.- ES VA APROVAR CONCEDIR UN AJUT ECONÒMIC DE 250 € 
AL COL·LEGI D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR VI-
LARRASSA DE BESALÚ per poder dur a terme les Jornades 
Culturals els dies 10, 11, 15 i 16 de febrer, i que enguany 
les jornades es dedicaran “al món dels invents”.

8.- ES VA APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL PER A 
L’ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA, 
D’APLICACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
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9.- ES VA APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA 
COMISSIÓ DE COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONT-
CAL QUE VA QUEDAR FORMADA PER :

President: JOSEP M. ALSINA I SEGUÍ
Vocal  JOAN GAINZA I AGUSTÍ
Vocal  MARIA CARME ALSINA I RUBERT
Vocal  SALVADOR MORENO I RIBA
Vocal  MIQUEL COLL I COLL

10.- ES VA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE 
MAIÀ DE MONTCAL, PER AL FINANÇAMENT I L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE “PLA DE CAMINS 2009”

11.- ES VA APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL

12.- ES VA APROVAR UNA INVERSIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA “PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE 
LA PISCINA MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL” I SOL·LICITAR AL 
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE D’ACORD 
AMB EL REAL DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 D’OCTUBRE PEL 
QUAL ES CREA EL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOS-
TENIBILITAT LOCAL, L’ESMENTADA OBRA PUGUI SER SUBVEN-
CIONADA MITJANÇANT EL FONS ESTATAL

13.- RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS AMB NOTIFICACIÓ 
ALS AFECTATS DEL POUM
Atès que en relació amb el suggeriment núm. 20-21 
s’ha detectat una errada pel que fa a la seva resolució.
Atès que d’acord amb l’art. 105 de la LRJAP-PAC és 
procedent en aquest cas rectificar les errades mate-
rials, de fet o aritmètics existents en els actes.
L’alcalde proposa el Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Esmenar l’errada detectada en el suggeriment 
núm. 20-21 en el sentit que es desestima el suggeriment 
presentat, iel contingut de la resolució és la següent:
“El suggeriment correspon a la proposta d’ampliació del 
creixement del nucli de Maià cap a l’indret que finalment no 
s’ha recollit en el document d’aprovació inicial del POUM, 
amb el qual es DESESTIMA la proposta plantejada.
SEGON.- Notificar l’esmena, i també la resolució d’aquest 
suggeriment als titulars afectats, atorgant-los un termini 
de TRES MESOS, a comptar des del següent de la re-
cepció del present acord, als efectes d’informació públi-
ca del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Maià de Montcal, i del corresponent informe de sosteni-
bilitat ambiental, documents aprovats pel Ple de la Cor-
poració en sessió de data 21 de juliol de 2009.

14.- S’ACORDA Denegar a l’ADF l’autorització sol·licitada per 
col·locar uns cartells de l’ADF que indiquen restricció de pas a 

persones externes del municipi, atès que feta consulta als veïns, 
la majoria opinen que no veuen bé que s’instal·lin aquests car-
tells en un camí públic

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 3 DE MARÇ DE 2010
1.- S’ACORDA APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICI-
PAL DE MAIÀ DE MONTCAL

2.- S’ACORDA APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRA-
TIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL “PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL” PEL PROCEDI-
MENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

3.- S’ACORDA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONT-
CAL AL CONSORCI DEL FLUVIÀ I A L’APROVACIÓ INICIAL DELS ES-
TATUTS DEFINITIUS DEL CONSORCI FLUVIÀ 

4.- S’ACORDA INICIAR ELS TRÀMITS PER PROCEDIR A L’ALIENACIÓ 
DIRECTA D’UNA PART DE LA PARCEL·LA PATRIMONIAL DE L’AJUN-
TAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL SITUADA AL CARRER GIRONA

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2010
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 29/01/2009 I L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 3/03/2010
El Ple aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària del dia 29 de gener de 2010 i l’acta de la 
sessió extraordinària del dia 3 de març de 2010.

2.- DECRETS DE L’ALCALDIA
• Aprovar les factures per a l’adquisició d’una taula de so 
i accessoris per al Centre Cívic de Maià de Montcal, que 
pugen uns imports de 1250,00 €, 90,00 € i 240,41 € res-
pectivament.
• Aprovar la factura per treball i materials per a actuacions 
a la gespa del camp de futbol municipal, que puja un im-
port de 4.350,29 €.
• Concedir la llicència municipal d’instal·lació d’una ex-
plotació.
• Atorgar una llicència municipal d’obres per instal·lació de 
calefacció i rentador.
• Atorgar una llicència municipal d’obres per pintar la faça-
na d’una casa.
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Actes
Municipals

• Aprovar l’abonament d’uns productes de tractaments, 
que puja un import de -760,09 €.
• Atorgar una llicència municipal d’obres per rehabilitació 
parcial de coberta i forjats en un mas.
S’aproven diverses factures i abonaments de l’empresa que 
gestiona els treballs tècnics de la Urbanització Molí d’en Llorenç.
• Aprovar la certificació d’obres núm. 2 de l’obra “Projecte 
de rehabilitació de la coberta de les antigues escoles de 
Maià de Montcal”, per un import de 14.986,08 € (IVA inclòs).
• Concedir una llicència per poder ocupar un edifici 
d’habitatge unifamiliar aïllat.
• Aprovar l’encàrrec específic de compra al Consell Co-
marcal de la Garrotxa, mitjançant un procediment de con-
tractació agregada del subministrament d’energia elèctrica 
de diverses dependències/locals/immobles del municipi. 
• Concedir una subvenció de 60 € al Club BTT DESFRE-
NATS i a l’AMPA del CEIP Salvador Vilarrasa de Besalú, per 
col·laborar en la 4a Pedalada Infantil del dia 25 d’abril de 2010.

DECRET DE L’ALCALDIA, de data 22 de març de 2010 per 
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2009. 

3.- CONVALIDACIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la convalidació dels de-
crets d’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 4 de febrer de 2010, 
d’acceptació de l’ajuda econòmica concedida per la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona.

Decret de l’Alcaldia de data 17 de febrer de 2010, per apro-
var el conveni entre el l’Ajuntament de Maià de Montcal i el 
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, per 
a la prestació del servei de Facturació Electrònica, e.FACT. 

Decret de l’Alcaldia de data 17 de febrer de 2010, 
d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Maià de Montcal i el Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya, per a la prestació del servei de 
Notificació Electrònica (eNOTUM).

4.- DESPATX D’OFICI
L’alcalde dóna compte al Ple que segons l’edicte publicat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya no s’ha atorgat cap subvenció per l’Actuació: 

Automatització de la Mina can Posades de Maià de Montcal.
L’alcalde dóna compte al Ple que en data 22/03/2010 s’ha 
sol·licitat un ajut al conseller de Medi Ambient de la Ge-
neralitat de Catalunya, pels danys que van ocasionar les 
darreres nevades en el municipi de Maià de Montcal.

5.- APROVACIÓ DE DESPESES
S’aproven per unanimitat factures per valor de 1.612.68 €.

6.- S’ACORDA CONCEDIR UN AJUT ECONÒMIC DE 365 € A LA CO-
MISSIÓ DE FESTES DEL VEÏNAT DE LA CELLERA, per la 15a festa 
del veïnat de la Cellera, que enguany serà el dissabte dia 17 de 
juliol de 2010

7.- S’ACORDA DEIXAR PARCIALMENT SENSE EFECTES 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES ACTIVITATS SOTMESES A 
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENT I A RÈGIM 
DE COMUNICACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA LA DIREC-
TIVA DE SERVEIS 2006/123/CE.

8.- S’ACORDA APROVAR EL SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2010.

9.-S’ACORDA APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE CONS-
TRUCCIÓ D’UNA ESCALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL I EL PROJECTE 
DE CLIMATITZACIÓ DEL CASAL DEL POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL

10.- S’ACORDA QUE EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ES-
CALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL I EL PROJECTE DE CLIMATITZA-
CIÓ DEL CASAL DEL POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL, S’INCLOGUIN 
EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2008-2012

11.- PRECS I PREGUNTES
En l’apartat de precs i preguntes, la regidora Sra. M. Car-
me Alsina dóna compte de la reunió que hi va haver amb 
els pares el dia 5 de març de 2010, referent al tema de 
tornar a obrir l’escola a Maià.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2010
1.- S’ACORDA APROVAR L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL 
CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA CONSISTENT EN 
“ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL” 
INCLOSA EN EL “FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTE-
NIBILIDAD LOCAL” (RDL 13/2009) 

2.- S’ACORDA L’APROVACIÓ DE LA SEGREGACIÓ I ALIENACIÓ 
DIRECTA DE PART DE LA FINCA PATRIMONIAL PROPIETAT DE 
L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL QUE ACTUALMENT CO-
RRESPON A LA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DE LA CUINA DEL RES-
TAURANT LA TORRE
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 12 DE MAIG DE 2010
1.- S’ACORDA APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE 
L’OBRA “URBANITZACIÓ DE LES PLACES DEL VEÏNAT DE LA CE-
LLERA I MILLORA DELS ACCESSOS DE L’ENTORN DEL CEMENTIRI” 
DEL MUNICIPI DE MAIÀ DE MONTCAL

2.- S’ACORDA APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL I LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010

Els estats d’ingressos i de despeses que el formen que-
den resumits per capítols de la manera següent:

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL IX

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
CAPÍTOL IX

87.298,20
154.701,31

2.300,00
65.700,00

332.851,24
5.100,00

647.950,75

94.300,00
12.000,00
44.370,00

157.029,51
7.400,00
6.000,00

309.944,19
16.907,05

647.950,75

 DESPESES DE PERSONAL 
 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
 DESPESES FINANCERES 
 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 INVERSIONS REALS 
 PASSIUS FINANCERS 
 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

 IMPOSTOS DIRECTES 
 IMPOSTOS INDIRECTES 
 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 INGRESSOS PATRIMONIALS 
 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 
 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
 PASSIUS FINANCERS 
 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS

PRESSUPOST GENERAL

URBANITzAcIÓ DE LES PLAcES DEL vEïNAT DE LA cELLERA I MILLORA DELS 
AccESSOS AL cEMENTIRI DE MAIÀ

MILLORES 
AL MUNIcIPI

Informació
Municipal

El diumenge 16 de maig, coincidint amb la festa del Ro-
ser, es va fer oficial la inauguració de les places del veïnat 
de la Cellera i dels accessos al cementiri.

Assistiren a l’acte i realitzaren el tall de cinta davant 
l’església de Sant Vicenç i els parlaments l’alcalde de 
Maià de Montcal, el Sr. Josep M. Alsina, que estava acom-
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Informació
Municipal

panyat de la resta de membres del Consistori; el Sr. Jordi 
Martinoy, delegat del Govern a Girona; el Sr. Joan Espo-
na, president del Consell Comarcal de la Garrotxa; i el 
Sr. Miquel Palomeras, diputat de la Diputació de Girona 
i alcalde de Sales de Llierca. Prèviament, les places ha-
vien estat beneïdes pel bisbe emèrit Carles Soler Perdigó. 
L’acte es va cloure amb un aperitiu i el comiat oficial.

Aquest projecte, redactat pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal de la Garrotxa i iniciat l’octubre de 2009, ha con-
sistit a regular la circulació del trànsit, pavimentació de les 
places, instal·lació de mobiliari urbà i enjardinament. Pel 
que fa a l’entorn del cementiri, s’ha col·locat una barrera 
visual que impedeixi que des de la plaça es puguin veure 
els nínxols del cementiri. 

Les obres han costat 328.000 euros, pagats per la Gene-
ralitat i la Diputació amb fons del pla d’obres i serveis.
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PROJEcTE D’ADEQUAcIÓ DE LES INSTAL·LAcIONS 
DE LA PIScINA MUNIcIPAL DE MAIÀ DE MONTcAL
L’objecte del projecte consisteix en obres d’adequació de les 
instal·lacions de la piscina municipal i de la millora dels espais 
exteriors per tal de donar compliment a la normativa secto-
rial vigent d’aquestes instal·lacions, a dia d’avui obsoletes.

L’actuació consistirà a millorar la sala de màquines i la 
maquinària per tal de millorar l’eficiència energètica de la 
instal·lació i de repavimentar parcialment la zona de platja 
prop de les dutxes.

L’esmentada obra es va adjudicar per un import de 
43.999,84 € IVA inclòs i ens han atorgat una subvenció 
de 43.999,84 € del Fons Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local 2010.

A més de la repavimentació i la renovació de maquinària, 
la piscina municipal estrenà, dins el recinte mateix de la 
piscina, un parc infantil i de joc.

TANcA DE XIPRERS AL cAMP DE FUTBOL
S’ha procedit a fer uns treballs de poda a la tanca de 
xiprers del camp de futbol municipal per tal d’arreglar 
l’alçada i l’amplada dels xiprers, l’esmentada actuació ha 
estat executada per l’empresa La Fageda SCCL.
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El poble en viu
Festa Major de Sant Vicenç

Organitzada pel Casal del poble i l’Ajuntament de Maià, 
amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la festa de 
Sant Vicenç es va celebrar, amb diversitat d’actes gratuïts 
per a totes les edats, els dies 22, 23 i 24 de gener. 

El divendres 22 al vespre va tenir lloc el campionat de truc 
al Casal del poble. En aquesta edició hi va haver menys 
parelles que l’any anterior, però tot i així va ser molt lluït.
Els actes del dissabte van començar a primera hora de la 
tarda amb un partit de futbol entre els equips CE Maià i 
Sant Miquel de Campmajor. Tot seguit, a les 6 de la tarda, 
al Casal es va fer l’espectacle infantil “Pallassades”, del 
grup La Bitxicleta, que comptà amb una nombrosa assis-
tència de grans i petits que s’ho van passar d’allò més bé. 
Finalment, s’arrodoní la diada amb un gran ball amenitzat 
per Paris la Nuit.

El diumenge s’encetà amb ofici solemne al migdia amb 
acompanyament de cobla i a continuació, a la plaça de 
l’Hort d’en Patllari, sardanes a càrrec de la cobla Vila de 
la Jonquera, actuació que va agradar molt. Es va cloure la 
festa de Sant Vicenç amb una representació teatral/musi-
cal que no va resultar ser el que esperàvem.

Carnestoltes

El carnestoltes infantil va tenir lloc el dissabte 20 de febrer.  
A la tarda, al casal del poble, per animar l’acte, es comptà 
amb l’espectacle “Al país de Xauxa és festa”, que va fer par-
ticipar la mainada en els balls. Molta gent s’engrescà a par-
ticipar en aquest carnestoltes, i tothom s’ho va passar molt 
bé amb els balls proposats pel grup que animava la festa.

Després de ballar, la mainada i els pares van poder recu-
perar les forces amb coca dolça i xocolata.

A la nit, els carnavaleros de Maià completaren la festa 
amb ball.

Festa del Ram

El diumenge de Rams, que marca l’inici de la setmana 
santa, es commemora l’entrada triomfal de Jesucrist a Je-
rusalem amb la benedicció de la palma i dels palmons a 
la sortida de l’ofici. Enguany el diumenge de Rams es va 
escaure el 28 de març.
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Festa del Roser

Les festes del Roser i de Sant Isidre s’han celebrat els 
dies 14, 15 i 16 de maig.

Per començar amb energia, el divendres a la nit hi va ha-
ver una festa amb els grups Removida i Fi-Asko, que re-
uní molta gent.

El dissabte a la tarda, partit de futbol entre el CE Maià 
i el Sant Joanenc; per als més petits, jocs i castell infla-
ble per saltar al costat del camp de futbol; aquests actes 
per a la mainada van ser tot un èxit. A les set de la tarda 
s’inaugurà l’exposició de flors, i a la nit novament s’oferí 
ball amb la Disco Mòbil. Al concert del dissabte nit hi va 
venir molt poca gent, tot i la qualitat de la música.

S’inicià el darrer dia de festa amb ofici solemne amb 
acompanyament de la cobla Vila de la Jonquera i tradicio-
nal ofrena de panets. Els actes del diumenge van quedar 
molt bé amb el sol que va lluir.

Acabat l’ofici es va inaugurar la plaça de l’Església, amb 
sardanes i la popular subhasta dels Encants.

A la una del migdia tingué lloc el concurs de truites orga-
nitzat per l’Associació de Veïns de Maià de Montcal.

Finalment, a la tarda es va representar l’obra de teatre “Jo 
bé, i vostè?” del grup La bèstia peluda.
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Romeria de la Mare de Déu del Mont 

Va ser el 29 de maig. A les 12 es va oficiar missa per a 
tots els que van pujar a la romeria de Maià de Montcal, i 
seguidament, les ofrenes i l’adoració a la verge. 

A l’hora del dinar, hi ha qui va escollir fer-lo al restaurant del 
santuari i hi ha qui va baixar al “pla de Solls”, per gaudir de 
la fresca. Cadascú es va parar la taula amb el seu menjar, 
però el més típic és compartir la coca, l’embotit casolà... 
amb les taules veïnes; de fet, tots som coneguts. 

Com és tradicional, a la tornada a casa ens vam tornar 
a parar a la font per berenar, on vam tornar a treure els 
embotits i les coques casolanes.

Aplec de Santa Magdalena

El XVII Aplec de Santa Magdalena (Santa Maria de Jon-
queres) va ser, com sempre, amb ofici solemne amb cobla 
i ofrena de panets. La tradicional arrossada es va haver 
de fer al Casal del poble perquè va ploure. 

Ja a la tarda, Generació X oferí un recital de poesia, que 
aplegà un bon nombre d’assistents, amb la ronda ano-
menada “Algun dia Roma”, a càrrec de Rosa Maria Prat 
amb acompanyament del músic Rubén Botas, al Casal 
de poble.

Revetlla de Sant Joan

La festa amb motiu de la revetlla, la nit del foc, els pe-
tards i la coca, com és habitual, s’organitzà a la piscina; 
a 2/4 de 10 del vespre, sopar, pa amb tomata i embotit, 
i que no hi faltés la coca ni el cava, i a mitjanit tothom a 
ballar. 

Hi va haver molt 
poca gent, però 
els reunits van po-
sar ells mateixos 
la música i va anar 
molt bé. Per algu-
na cosa sempre es 
diu que aquesta és 
una nit màgica.

Exhibicions de hip hop

La 6a Trobada d’exhibicions de hip hop va ser a la piscina 
el diumenge 27 de juny a la tarda. Hi va assistir molta 
gent, i la qualitat dels diferents grups que van ballar va 
ser molt alta.
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El casal del poble continua les seves activitats. Des de 
l’edició de la darrera revista, l’hivern del 2010, xerrades, 
cursos, tallers... actes adreçats a grans i petits, s’han suc-
ceït a les nostres instal·lacions.

Al mes de gener es van programar activitats molt diver-
ses, per exemple cursos per promoure l’activitat física, 
com el de tai-chi, ioga, psicomotricitat dance, hip hop dan-
ce joves o posa’t en forma; o bé cursos d’anglès i francès 
per a nens i adults.

També s’hi ha fet activitats de Nadal, celebració del car-
nestoltes, assemblea de socis del casal i o una xerrada per 
“Conèixer la medicació” –impartida per la infermera del CAP 
de Besalú, la Conxita, i un ajudant–, i ball cada dissabte a la 
tarda amb Les peques de Maià. 

A banda de les festes del Roser i Sant Isidre i al juny 
l’arrossada de l’aplec de Santa Magdalena, s’hi va orga-
nitzar el recital de poesia a càrrec de Rosa M. Prat, i la re-
vetlla de Sant Joan o la Trobada de hip hop a la piscina.

El casal del poble no para mai i no ha de deixar mai de 
fer-ho, perquè és un dels principals motors de la vida so-
cial de Maià, i on esperem que tothom qui ho desitgi hi 
trobi el seu espai, l’espai per comunicar-se, per aprendre i 
passar-ho bé amb la resta de veïns del poble.

A partir d’ara, a més, ens podreu trobar al facebook.

casal del poble

CASAL D’ESTIU DE MAIà

CASAL DEL POBLE DE MAIà
C/ Sant Vicenç, 12,   tel. 972 59 04 04 - casaldemaiademontcal@hotmail.com

HORARI D’ESTIU: dilluns, dimecres i divendres, de 4 a 6 de la tarda; dimarts i dijous, d’11 del matí a 1 del migdia.
HORARI D’HIVERN (a partir de la segona quinzena d’agost): de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda.

BUSCA EL TEU ESPAI
Servei de bar . Sala de lectura . Connexió a Internet . Sala d’audiovisuals . Sala de ball-teatre

Ja tenim en marxa el casal d’estiu, que ha començat 
el 28 de juny.
Es fa a la piscina i al casal del poble cada matí, i està 
adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys, els quals podran 

aprendre a nedar o bé a perfeccionar l’estil i fer altres ac-
tivitats complementàries, com psicomotricitat, manuali-
tats, jocs esportius, sortides... Esperem que es diver-
teixin força amb els companys i companyes de Casal!

CINEMA INFANTIL

Lacets
DIUMENGE 29 DE MARÇ A LES 6h DE LA TARDA 
A LA SALA D’AUDIOVISUALS DEL CASAL

La sèrie vol explicar als infants les aventurers que vivien les primeres tribus 
catalanes de la prehistòria a través dels laïtes, els lacets i els barbarites. Les 
històries són divertides, originals i aprenen coses noves de les persones amb 
qui conviuen.
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Fem petar la xerrada
La Gracieta de Santa Magdalena
Envoltada d’història, natura i amb vistes al mar, la Gracieta, l’Engràcia 
Rigall Espígol, és una dona petita i tímida, però forta i bona conver-
sadora un cop trencat el gel; ens explica amb convenciment que 
mentre tingui salut vol viure a Santa Magdalena, encara que s’hi 
hagi d’estar sola la major part dels dies, perquè “fa tants anys que 
estic aquí que ho enyoraria”.

Can Florit, que era com s’anomenava abans la casa i 
que ara és senzillament Santa Magdalena, és una casa 
adossada a una altra casa adossada a l’església de 
Santa Maria de Jonqueres. Com explicarem, la Gracie-
ta ha viscut en totes dues cases. 

La Gracieta és la “guardiana” de l’església de Santa Maria de Jonqueres, tal com 
n’havia estat la seva tia Conxita Rigall.

La Gracieta, aproximadament quan tenia 10 anys, en record del fet que la verge 
de Fàtima passà per Maià (on s’estigué tot un dia).
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L’església és un edifici romànic del segle XII, amb absis 
semicircular, volta apuntada, finestres i porta decorades 
i restes d’un petit claustre o galilea. Com a mínim des del 
segle XV, aquesta església tenia un altar dedicat a Santa 
Magdalena, i per això ara el temple és conegut com a 
Santa Magdalena de Maià. Podríem dir que l’Engràcia 
n’és la guardiana, perquè custodia la clau de la porta 
d’entrada i s’encarrega de la neteja i el manteniment.

Aquesta feina relacionada amb l’església ha anat a cà-
rrec de la seva família durant molt temps. El pare de la 
Gracieta, Pere Rigall Puigdevall, havia nascut a Santa 
Magdalena, com segurament també ho havia fet el seu 
avi, a la casa adossada a l’església; “abans no pregun-
tàvem res”, diu en relació amb la història familiar. En 
aquesta mateixa casa va néixer l’Engràcia, el 18 de se-
tembre, diada de Sant Ferriol, del 1938. La seva tia, 
la Conxita Rigall, va viure amb els seus pares fins que 
es va casar; el que és curiós és que es va casar amb 
el seu veí, que vivia a la casa adossada a la seva i on 
s’establí la parella; la Gracieta va ser “adoptada” per 
aquests seus oncles, que no tenien fills, a l’edat de 8 
anys, i es traslladà a viure a la casa on encara ara hi 
viu, a continuació de la casa adossada a l’església. Les 
dues cases són de la mateixa època i estructura, i de 
mida similar; en la casa adossada a l’església ara hi 
passen els caps de setmana la filla i la seva família.

A la mare del Déu del Mont, asseguts, a la dreta, les tres germanes Rigall; la de més a la dreta és la Maria, la germana gran; al mig la Gracieta, la petita, i, a l’esquerra la 
Rosita, la germana mitjana. A l’esquerre hi apareixen la Conxita Tornavents, a la dreta, i la Carmeta (amb qui encara és amiga l’Engràcia), a l’esquerra, al costat del seu 
pare, en Melcior.

Santa Maria de Jonqueres, o Santa Magdalena, es troba al sector muntanyós del 
nord-est de Maià.
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A l’edat de 15 anys la Gracieta ja anava a cavar al camp 
“molt contenta”, per guanyar 14 pessetes per treballar 
tot un dia, des de les quatre de la tarda fins que es 
feia fosc: “no anàvem pas a hores, com ara”, comenta. 
Aquesta feina, la va fer quatre o cinc anys. Després, 
un any va anar a França a collir raïms, amb tota una 
colla de Maià, però al següent any no hi anaren per-
què els demanaren de fer-se el passaport i no se’l van 
fer. Continuà lligada amb aquesta feina, i els dos anys 
següents anà a veremar a Vilajuïga, on vivia la seva 
germana gran, amb la seva germana mitjana. L’última 
feina que va tenir abans de casar-se va ser “a marina” 
l’estiu, “per guanyar més”, durant 3 o 4 anys. Feia la 
feina de la casa i rentava els vidres els quatre mesos 
de l’estiu en un restaurant.

Es va casar el 1964 amb Cinto Pujol Cufí, que treba-
llà sempre al bosc fent carbó, i després a la guixera. 
A més treballaven tots dos la terra fent les tasques 
pròpies de pagès, ja que com en la majoria de cases 
tenien hort, treballaven els camps i tenien bestiar. Tin-
gueren un noi i una noia: en Pere, que té tres fills, en 
Pau, en Sergi i la Irina; i la Teresa, que és la mare de 
l’Albert i en Xavier. Des dels 8 anys s’està a la casa en què havia viscut la família del seu oncle.

La Gracieta treballà diversos estius fent temporada a Roses.
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Els néts de la Gracieta a Santa Magdalena, on sovint s’apleguen el cap de setmana.

A banda d’aquesta feina de pagès, la Gracieta es con-
vertí en la “guardiana” de l’església després que la 
seva tia Conxita ho hagués fet sempre. Obre la porta 
a tothom qui li ho demana, amb el perill que algun gat 
s’esmunyi dins l’ermita i s’hi hagi d’estar fins que es 
torni a obrir. Ho neteja tot, i hi posa flors sempre que 
pot. “Tot sovint hi ve gent a veure-la”, ens explica; “hi 
ha gent que no et diuen res; ni bon dia ni res... n’hi ha 
amb qui pots tenir conversa; amb els estrangers no ens 
entenem... però fan el gest d’obrir amb una clau i jo els 
obro”. És una tasca heretada que sempre ha fet, i per 
a la qual no ha hagut de retre comptes mai amb ningú. 
Quan és l’aplec, s’uneix a la resta de gent que s’acosta 
a Santa Magdalena i hi comparteix l’ofici i l’arrossada, 
que aquest any, ens comenta, no es va poder fer a fora 
perquè va ploure i es va fer a Maià. La Gracieta no hi va 
anar, es va quedar a Santa Magdalena.

La Gracieta sempre havia viscut envoltada de família, 
fins i tot els seus sogres s’hi van estar gairebé deu anys; 
ara està sola però no es lamenta; “com més clars, més 
amics”, sentencia en parlar de la possibilitat d’anar a 
viure amb algun dels fills després que es quedés vídua 
ara fa quatre anys. No s’avorreix, diu, perquè es dis-
treu fent feina, amb els animalets, una mica d’hort i una 

mica de jardí. Té cabretes, 12 gats, dels quals n’està 
ben tipa i un gos. Baixa a Maià molt poc, perquè la seva 
filla li porta de tot, i passa gairebé sempre els caps de 
setmana acompanyada.

De la nevada del mes de març recorda que va estar 24 
hores sense llum ni telèfon... només va patir per saber 
on era el seu fill, però a casa tenia de tot. Ens confessa 
que només es troba sola el dia que fa mal temps i al 
vespre no pot engegar el televisor.

Abans d’acomiadar-nos acabem de fer el volt per la 
zona, que és ben bé un mirador fantàstic de Maià i les 
terres properes, fins arribar al mar, net i clar, i la Gra-
cieta ens parla de l’estada de frares a la casa, ens obre 
l’església i ens explica que hi ha peces que els seus 
familiars van trobar en un espai habitat per mussols i 
que ara s’exposen, i ens comenta de la possibilitat que 
hi hagi un poblat ibèric davant l’església. Quin privilegi 
viure en aquest espai de natura i història, quin privilegi 
poder escoltar la Gracieta. Us animem a què la visiteu i 
us deixeu acompanyar a l’interior de l’església i els vol-
tants, no us en penedireu.

Dolors Olivé
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Entitats
FUTBOL

cAMPIONAT LLIGA 2009/2010
3A cATEGORIA TERRITORIAL GRUP 27
u 5è classificat
u 55 punts
u 51 gols a favor
u 34 gols en contra
u 16 partits guanyats
u 50% de victòries

La temporada 2009-10 del CE Maià es pot descriure amb 
la paraula irregular. Tot i disposar d’una bona plantilla per 
afrontar la temporada a la tercera regional, l’equip va tenir 
un inici de temporada molt dolent i molt per sota de les se-
ves possibilitats. Arran d’aquest inici, en la jornada 8 l’equip 
va viure el seu pitjor moment en la classificació: classificat 
en antepenúltim lloc, únicament havia guanyat un partit en 
els dos primers mesos de competició. A partir d’aquest mo-
ment, i preveient que la cosa no tenia pinta de millorar, el 
CE Maià decideix canviar d’entrenador i fitxa en Jordi Vilà, 
un exjugador del nostre club i ben conegut per tots els nos-
tres jugadors. La decisió va resultar un encert, ja que a par-

tir d’aquest moment l’equip va millorar molt i va començar 
a remuntar posicions en la classificació fins a arribar a un 
gran 5è lloc, tenint en compte com va començar tot.

Per a la temporada vinent, la 2010-11, la principal novetat 
és que torna com a entrenador en Joan Reig, que ja va ser 
entrenador del nostre club des de la temporada 2005-06 fins 
a la temporada 2008-09. De cares a aquest nou curs man-
tenim la gran majoria de jugadors i confiem a millorar la tem-
porada anterior. Creiem que tenim un bon equip i si les coses 
surten bé des d’un bon inici i tenim un gran suport de l’afició 
confiem estar en els primers llocs de la classificació.

Us esperem a tots al camp per animar ben fort l’equip del 
nostre poble. Visca el Maià!!!

TERCERA CATEGORIA TERRITORIAL
 CAMPIONAT DE LLIGA 2009/2010 | Grup:27
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SANT ROC OLOT, C.F. “A” 
LES PLANES, C.F. “A” 
SANTJOANENC,P. “A” 
PENYA ESP. MONTAGUT “A” 
MAIA, C.E. “A” 
JOANETES, C.F. “A” 
SANT ESTEVE D’EN BAS, C.E.  “A” 
VILALLONGA DE TER F.C. “A” 
AMER, C.F.  “B” 
SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E. “A” 
JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR  “A” 
OLOT, AT. “A” 
CASTELLFOLLIT, U.D. “A” 
RIPOLL, C.F. “B” 
ARGELAGUER, FC “A” 
OSOR, U.E. “A” 
LA CANYA, A.E. “A” 

CASAPos. J GF GC PuntsG GE EP PEquip FORA
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XIII Marxa Popular BTT
El passat 20 de juny de 2010 es va celebrar la XIII Montcal Bike al nostre 
poble. La marxa constava de dos recorreguts: un de 25 km i l’altre de 42. 
Tot i el mal temps del dia abans, hi varen participar 220 bikers.

Enguany, i com a novetat, al Puig de Benet ens esperava 
el dimoni de Maià. Tots els participants es van fotografiar 
amb aquest personatge. Podreu veure les fotos al bloc de 
Pedal Maià:

http://pedalmaia.blogspot.com

El recorregut curt tenia dos avituallaments i el recorregut 
llarg en tenia tres, on els participants podien recuperar for-
ces. A l’arribada cada participant va tenir el seu obsequi i, 
com no, un bon esmorzar de pa amb tomàquet, botifarra, 
postres i cafè.

El Club Ciclista Pedal Maià vol fer arribar el seu agraïment 
a totes les entitats, empreses col·laboradores i persones 
que desinteressadament van ajudar a fer els controls, a 
preparar l’esmorzar i el que va fer falta. Gràcies a tots!

Club Biketrial Garrotxa 
El biketrial és un esport que es practica amb una bicicleta especial en el qual, com el trial amb moto, s’ha de 
superar una zona en el menor temps possible i sense posar cap peu a terra.

El 24 i 25 de juliol s’ha celebrat a Vilanova de Prades (Tarragona) una de les proves del Campionat del Món de 
Biketrial, un gran esdeveniment a nivell mundial, ja que ha comptat amb els millors pilots de tot el món. Entre 
aquests pilots trobem, del Club Biketrial Garrotxa: Armand Mollà, campió del món de la passada edició; Ferran 
Escudero; i Pau Pujol, un jove pilot de 8 anys amb arrels a Maià de Montcal que hi ha assistit com a convidat.

Podeu consultar les activitats del Club Biketrial Garrotxa a: www.btg.cat
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Associació de Veïns 
de Maià de Montcal i Dosquers

Han passat ja alguns mesos des que l’Associació de Veïns de 
Maià de Montcal va fer a través d’aquesta revista un resum de les 
seves activitats.

És important que esteu al cas de les darreres intervencions 
que hem fet i per això en plau informar-vos de les activitats 
més importants dutes a terme en els darrers mesos.

Després de deliberar moltíssim en les accions neces-
sàries que calien fer per protestar sobre la nova nacional 
A26 en el seu pas pel municipi i després de convocar-
vos per consensuar i informar-vos  sobre la proposta del 
traçat, vam estar treballant per redactar unes al·legacions 
que reunissin les demandes dels afectats i els interessos 
de tots els veïns.

En aquesta tasca ens van unir a les al·legacions de 
l’Ajuntament, ja que ens va semblar que era necessari 
unir forces i donar suport a qualsevol proposta que ajudés 
a millorar la nostra vida al poble.

En aquests moments en els quals l’Associació ja no ha 
d’ocupar-se  de tasques tan reivindicatives, es va prendre 

la decisió, després d’una reunió extraordinària, de canviar 
el sistema participatiu de l’associació. Fins ara un grup de 
treball, integrat en la seva majoria per la junta escollida 
democràticament, però obert a qualsevol soci que vol-
gués participar, era el que duia a terme la majoria de les 
accions que s’han desenvolupat en els darrers dos anys.

Enguany l’associació es renova i s’ha decidit per  majoria 
absoluta que les reunions tindran un caràcter associatiu, 
i que es dissol el grup de treball, per decidir les accions a 
dur a terme solament en les reunions ordinàries i per vot 
majoritari.

Creiem i esperem que aquest nou sistema permeti una 
més ampla participació de tots vosaltres, i que ens feu 
partícips de tots els temes que creieu importants.

L’Associació tira endavant i no oblideu que tots fem part 
d’ella, perquè tots fem part de Maià de Montcal.

Societat de Caçadors de Maià de Montcal
La matança del porc

L’onzena festa de la matança del porc, organitzada per 
la Societat de Caçadors de Maià de Montcal i el Casal 
del Poble, va tenir lloc el passat 25 d’abril. 

El dinar popular es va fer, com sempre, al casal del poble i 
constà de mongetes, botifarres vermelles, carn a la brasa, 
amanida, all i oli, pa, vi, cava, postres i cafè per a tothom.
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Associació Cultural la Greda

El Tribunal Constitucional 
espanyol ha fet i ha desfet 
al seu gust amb un Estatut 

del tot minimalista que ja 
va ser retallat pel Congrés dels 

Diputats espanyol. No els 
ha costat gens declarar 

inconstitucionals fins a 14 
articles i donar la volta 
a 27 més d’una carta 

que va ser referendada per 
la ciutadania del Principat. 

Després de més de quatre anys de restrenyiment, 
els dropos del Tribunal Constitucional (espanyol, por 
supuesto) han emès sentència, han fallat, en els ter-
mes més o menys esperats: en nom de la sacrosan-
ta Constitució (espanyola, faltaría más) dels articles 
que a la Moncloa s’havien descuidat de retallar de 
l’Estatutet aprovat prèviament pel Parlament d’aquest 
(tros de) país, que ja no era gran cosa perquè s’havia 
redactat condicionat per les limitacions imposades per 
l’esmentada Constitució... 

Catalunya Ràdio ha entrevistat un dels “pares de la 
Constitució”. L’entrevistat en qüestió era Gregorio Pe-
ces Barba, ponent constitucional en representació del 
PSOE. En un determinat moment Fuentes ha preguntat 
alguna cosa així: 

— Com queda ara l’encaix entre Catalunya i Espanya?

El pare de la Constitució borda ha replicat que no hi po-
dia haver cap encaix entre Catalunya i Espanya perquè 
“Catalunya és Espanya”. Fuentes, alumne avantatjat ho 
ha pescat de seguida:

— Com quedarà l’encaix entre Catalunya i la resta 
d’Espanya?

— Això ja m’agrada més!– l’aprova satisfet l’insigne 
professor.

Si d’alguna cosa ha de servir tot aquest procés és la 
de posar en evidència la mentida sobre la qual s’ha 
construït el discurs autonomista. Ens ha repetit fins a 
l’avorriment la pel·lícula d’una transició basada, entre 
altres fal·làcies, en el reconeixement de la identitat na-
cional catalana i, conseqüentment, de la plurinacionali-
tat de l’Estat, en un pacte entre els diferents pobles de 
l’Estat. Ara els ganduls del TC diuen que de tot això el 
text constitucional no en parla, que l’única nació que hi 
surt citada és l’espanyola. I tenen raó.

A efectes legals espanyols la nació catalana, per molt 
que ho hagin somiat els autonomistes i els federalistes 
nostrats, no existeix, no consta enlloc i, per tant, no és 
subjecte de dret. Som una “nació sense papers” i no 
hem d’esperar que ens els doni Espanya. Per què hau-
ria de fer-ho? Per quin motiu els espanyols haurien de 
tirar pedres contra la seva pròpia teulada? No són tan 
rucs, no són pas catalans ells! Els espanyols ho tenen 
molt clar: la nació catalana no cap a la seva Constitu-
ció. I els catalans i les catalanes? Encara n’hi ha que 
no ho vegin? 

La vicepresidenta del govern espanyol, Maria Teresa 
Fernández de la Vega, en les primeres valoracions, un 
cop coneguda la sentència, es felicitava perquè només 
s’havien tocat punts “intranscendents” i que el gruix 
“bo” de l’Estatut restava intacte. A la mateixa hora Sora-
ya Sáez de Santamaria, del PP, celebrava que s’havia 
aconseguit esmenar la part “dolenta” de l’Estatut. L’una 
i l’altra, doncs, coincidien absolutament i ambdues ce-
lebraven el resultat pel mateix motiu.

Ara és possible que PP i PSOE s’embranquin en una 
nova batalla per l’Estatut en ple funeral.

Però aquesta no és la causa catalana, la causa catala-
na és la independència, l’estatut és la causa espanyola: 
la del PP i la del PSOE.

GREDA
http://gredagarrotxa.blogspot.com/

Una nació sense papers
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Medi ambient
MAIà I LES ENERGIES RENOVABLES

L’ENERGIA SOLAR
Què entenem per energies renovables? 

Les energies renovables, alternatives, lliures o netes són 
aquelles en què el ritme de producció és semblant al ritme 
de consum. L’energia hidràulica, la solar, l’eòlica, la de 
biomassa i la de les marees en són exemples. 

Com a característica important d’aquest grup d’energies, cal 
fer notar la seva difusió: les trobem a tot arreu, en estat lliure, 
i ningú no ens pot cobrar per la seva utilització. També és 
remarcable el seu baix índex de contaminació ambiental. 

Com a aspecte negatiu, són de producció intermitent: el 
sol es pon cada vespre i hi ha dies ennuvolats; els cursos 
d’aigua s’assequen a l’estiu i el vent pot estar setmanes 

Font: CILMA

sense bufar. L’ideal és disposar d’equips de suport per a 
moments baixos. 

El món rural és el lloc idoni per a l’obtenció i utilització de 
les energies lliures, ja que és on es donen les condicions 
d’espai adequades per a les instal·lacions, cosa menys 
freqüent en els habitatges urbans. 

Si ens decidim per les energies renovables, cal procurar 
que la tecnologia no sigui excessivament sofisticada, que 
estigui dimensionada a les necessitats i disponibilitats 
energètiques i que la inversió es pugui amortitzar en un 
termini raonable. 

energia solar tèrmica 

Consisteix a aprofitar l’energia solar per a l’obtenció d’aigua 
calenta sanitària per a piscines, calefacció i altres aplicacions. 
Les instal·lacions solars tèrmiques consten d’un sistema de 
captació (el captador solar), un sistema d’emmagatzematge 
de l’energia tèrmica obtinguda (el dipòsit acumulador) i un 
sistema de distribució de la calor i del consum. 

Un exemple d’aquest ús el podem trobar a la piscina municipal, on dins el marc 
de les accions destinades a disminuir la petjada ecològica del municipi i de millora 

de l’estalvi d’energia es produeix ACS (aigua calenta sanitària), és a dir, 
hi ha aigua calenta per dutxar-nos gràcies a l’energia produïda del sol.

Aquest projecte ha consistit en la instal·lació d’un sistema d’energia solar tèrmica 
per a aigua calenta sanitària i també la incorporació d’una instal·lació d’aigua amb 

difusors a les dutxes i aixetes automàtiques a tots els punts. L’Institut Català d’Energia, en el 
Programa d’energies renovables, atorgà una subvenció de 3.461,07 € per a aquesta actuació.
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ES PODEN DIFERENCIAR 
DOS TIPUS DE SISTEMES FOTOVOLTAICS: 

u Els sistemes autònoms generen ener-
gia en el mateix punt de consum i no estan 
connectats a la xarxa elèctrica. Necessi-
ten sistemes d’acumulació (bateries) per 
emmagatzemar energia per als moments 
de baixa producció, reguladors de càrre-
ga (protegeixen les bateries de sobrecà-
rregues o de descàrregues excessives) i 
inversors (transformen el corrent continu 
a altern, cosa que permet utilitzar els apa-
rells domèstics més habituals). 

u Els sistemes connectats a xarxa per-
meten cedir o vendre a la xarxa elèctrica 
l’electricitat produïda. 

ALGUNES APLICACIONS DE 
L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA SóN: 

u Electrificació d’habitatges allunyats de la 
xarxa elèctrica. 

u Aplicacions agrícoles i de bestiar (bom-
bament d’aigua, sistemes de reg...). 

u Senyalització i comunicacions (repeti-
dors de ràdio i TV, navegació aèria i ma-
rítima...). 

u Lleure (iots i velers, càmping i caravà-
ning, aeromodelisme...).

Consisteix en la transformació de l’energia solar en ener-
gia elèctrica mitjançant cèl·lules fotovoltaiques. Aquestes 
cèl·lules són components electrònics sofisticats i cars de 
comprar, però un cop instal·lats tenen un funcionament 
segur, no requereixen manteniment i arriben a un temps 
de vida superior als 30 anys. 

energia solar fotovoltaica 

Amb el suport de:

Les 12 plaques solars fotovoltaiques instal·lades 
a sobre la mateixa coberta-teulada de l’edifici 

de l’Ajuntament són un exemple de sistema fotovoltaic 
connectat a la xarxa, perquè produeixen l’energia que 

permet cobrir les necessitats d’electricitat de 
les instal·lacions municipals i el superàvit es ven a la 

companyia, fet que permet, a més, tenir uns ingressos extres.
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Salut
Ara que ve l’estiu 
us volia recordar falses 
creences relacionades 
amb la seguretat alimentària.

FALSOS MITES
Cal rentar els ous 
abans d’utilitzar-los? (FALS)

Els aliments contaminats 
es veuen a simple vista? (FALS)

Concepció Pou Suñer
infermera EaP Besalú

Rentar els ous és innecessari, 
rentar-los pot facilitar que 
es contamini el menjar 
que preparem o d’altres 
aliments presents a la cuina.

Els aliments crus 
són més saludables? (FALS)

La carn i el peix poden 
causar malalties de transmissió 
alimentària si els mengem crus, 
perquè poden estar contaminats 
per microbis i paràsits.

L’anisakis (paràsit del peix) es pot 
eliminar amb el vinagre? (FALS)

Cal sotmetre el peix cru 
o marinat a un tractament de 
congelació o a temperatures 
de cocció per desactivar el paràsit.

No té cap ric menjar mol·luscs 
crus o fets amb poc vapor? (FALS)

Els mol·luscs vius poden tenir 
bacteris i virus que només 
es poden desactivar amb
un tractament de calor suficient. 

Els bacteris que fan malbé els 
aliments no són els mateixos que 
els que provoquen malalties; de fet, 
els aliments amb un bon aspecte i 
olor podem contenir bacteris nocius.

Jo no menjo mai aliments amb greix 
perquè són molt dolents. (FALS)

Cap aliment és nociu. S’aconsella no 
fer un consum habitual de productes 
alimentaris amb un alt contingut de 
greixos naturals, de sucre o de sal, 
però es poden prendre en ocasions 
especials i en poca quantitat.

L’aigua engreixa, sobretot 
si es pren amb els menjars. (FALS)

L’aigua no engreixa ni aprima. Sí que 
ajuda a depurar el nostre organisme.

Les llenties són els llegums 
que porten més ferro. (FALS)

Trobem quantitats més altes de ferro 
en les mongetes seques i en els cigrons.
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Ingredients

u 1 pot de pinya 
       amb el seu suc
u 300 g de suc 
      de pinya
u 200 cc d’aigua
u 150 g sucre
u 30 o 40 g 
      de Maizena
u 2 ous sencers
u 10 g de suc 
       de llimona

Preparació

Treballeu en un cassó els ous i el sucre, fins que 
quedi tot ben esponjós i afegiu-hi la maizena. 

Continueu-ho treballant, afegiu-hi el suc de 
pinya i la llimona, tot ben colat, i l’aigua. Sense 
deixar de remenar, poseu-ho al foc i continueu 
remenant, sense parar, fins que arrenqui el bull. 
Un cop arrenqui el bull, retireu la crema i deixeu-
la refredar uns moments.

Talleu les rodanxes de pinya a trossos, poseu-les 
en una plata i escampeu-hi la crema pel damunt.

Podeu decorar-ho amb unes maduixes en el 
moment de servir-ho.

Crema de pinya
Gastronomia

Recepta de Nuri Lladó 
Curs de cuina estiu 2010
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Temps era temps...

Màquina de batre a Can Mero (any 1962).

En Joaquim Pons, en Quim de Can Tonico, esmolant la dalla.

Vicenç Palomer, “el ferrer”, amb l’enclusa i la fornal.Ramon Fàbrega i el seu taller.

Oficis d’abans
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Màquina de garbellar gra (Tomàs Rigall).

Els batedors que fan 
la garbera són, a l’esquerra, 

amb la galleda a la mà, 
en Quim de Can Jan; 

al mig, en Quim de Can 
Tonico, i, a la dreta, 

amb l’escombra a la mà, 
en Josep de Can Xiquet.

Fusteria d’en 
Joanet Carreter 
(anys 60-70).

Màquina de ventar (Tomàs Rigall). 

Fusteria d’en 
Joanet Carreter 
(anys 60-70).

FE D’ERRADES: 

En la relació de persones 
que surten a la fotografia “El 
pallasso del circ”, publica-
da en el número anterior en 
aquesta secció, cal afegir-hi 
Salvador Riu (apareix a la 
dreta del pallasso).

Oficis d’abans
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