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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 de 8.20 h a 10.00 h i divendres de 12.30 h a 13.30 h.
-infermera:
Concepció Pou, dilluns de 8.20 h a 10.00 h 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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Les plaques solars i 
l’autocompostatge al nostre municipi
Ja fa més d’un any que en les pàgines d’aquesta revista us infor-
màvem que el Consistori, en una “aposta per les energies netes”, 
tirava endavant la col·locació de plaques solars a sobre de la co-
berta de l’Ajuntament per obtenir energia solar. 

En aquesta mateixa línia enguany s’ha aca-
bat el projecte d’instal·lació de plaques so-
lars, acumulador solar i instal·lació d’aigua 
amb difusors a les dutxes i aixetes automàti-
ques per a l’obtenció d’aigua calenta sani-
tària al camp de futbol i a la piscina. 

Amb les plaques solars o panells fotovoltaics 
la llum solar és captada i transformada en 
energia tèrmica o elèctrica, per a l’obtenció 
d’aigua calenta sanitària i per a calefacció. 
L’energia solar comporta un benefici per al 
medi ambient, perquè es tracta d’una ener-
gia renovable, segura, inesgotable, neta i 
gratuïta. La instal·lació d’aquestes plaques 
és un pas cap al futur cada vegada més es-
tès, una mesura d’estalvi a la llarga i una ac-
ció de respecte envers el medi ambient.

D’altra banda, al municipi, a partir d’ara, 
també apostarem per l’autocompostatge, és 
a dir, pel reciclatge dels residus orgànics, 
que de fet és el que sempre s’ha fet en els 
femers de les cases de pagès; ara del que 
es tracta és d’aprofitar les restes de la cuina 
i del jardí per fer un adob natural per a les 
nostres plantes o per a l’hort, alhora que re-
duïm la quantitat de residus que cal recollir, 
transportar i gestionar.

Es tracta d’un altre gest, com la instal·lació 
de les plaques solars, per a la preservació i 
conservació del nostre planeta, la vella Te-
rra, per a les futures generacions. 

Esperem que acolliu positivament aquestes 
noves propostes.
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Actes
Municipals

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 28 DE MAIG DE 2010
1.- S’APROVEN LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25/03/2010, 
L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 16/04/2010 I L’ACTA DE 
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 12/05/2010.

2.- DECRETS DE L’ALCALDIA.
Atorgar la llicència municipal d’obres per arranjament de 
fuita d’aigua al C/ Sant Vicenç, 11A.
Atorgar la llicència municipal d’obres per repàs de balco-
nada i arranjament de piscina, a la finca de Can Traver.

3.- CONVALIDACIONS.
Es proposa al ple de l’Ajuntament la convalidació dels de-
crets d’Alcaldia següents:

Decret de l’Alcaldia de data 22 d’abril de 2010
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte 
de l’obra “Projecte d’Adequació de les instal·lacions de la 
Piscina Municipal de Maià de Montcal”, que fou aprova-
da pel ple d’Ajuntament de Maià de Montcal de data 16 
d’abril de 2010, i fou publicada al perfil del contractant i 
notificada a l’empresa adjudicatària del contracte.

Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2010
Aprovar inicialment el projecte “Franges reductores de ve-
locitat al nucli de Maià de Montcal, Dosquers i Bruguers”, 
Ref. 2409/10, redactat per l’equip tècnic del Consell Co-
marcal de la Garrotxa.

Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2010
Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per dur a 
terme el projecte “Franges reductores de velocitat al nucli 
de Maià de Montcal, Sant Martí de Dosquers i Bruguers” 
del municipi de Maià de Montcal.
 
Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2010
Aprovar els pressupostos del projecte “Franges reducto-
res de velocitat al nucli de Maià de Montcal, Dosquers 
i Bruguers”, Ref. 2409/10 i aprovar el pressupost per a 
l’adquisició de dues banquetes de 4 m per a suplents al 

camp de futbol municipal de Maià de Montcal, de l’empresa 
Agència de Mercaderies Dabau, SL.
Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per dur a terme 
el projecte “Franges reductores de velocitat al nucli de Maià de 
Montcal, Dosquers i Bruguers”, una subvenció per poder adqui-
rir dues banquetes per a suplents al camp de futbol municipal 
de Maià de Montcal i una subvenció per al finançament de la 
despesa corrent d’energia elèctrica d’aquest municipi de Maià de 
Montcal, totes dins el marc del “Fons de Subvencions 2010”.

Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2010
Aprovar el pressupost de DARNÉS JUNCÀ SCP, per tre-
balls de neteja i desbrossament dels marges de diversos 
camins municipals en terrenys forestals, per un import de 
4.000,33 euros.
I sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 
3.000 euros per la neteja i desbrossament dels marges 
dels camins municipals de Maià de Montcal.

Decret de l’Alcaldia de data 26 d’abril de 2010
Aprovar la documentació tècnica de la sol·licitud de subvenció 
del Pla a l’Acció, de l’any 2010, “Instal·lació solar tèrmica als 
vestidors del camp de futbol” de Maià de Montcal, redactat 
pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Sol·licitar una subvenció de 10.000,00 euros a la Diputació 
de Girona, per poder dur a terme la “Instal·lació solar tèrmi-
ca als vestidors del camp de futbol” de Maià de Montcal.

Decret de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2010
Sol·licitar un increment de la subvenció de PUOSC 2011 
per poder dur a terme les actuacions del projecte de cli-
matització del casal del poble i el projecte de construcció 
d’una escala d’emergència al casal.

Decret de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2010
Aprovar la DECLARACIÓ UNILATERAL D’ADHESIÓ 
EXPRESSA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN-
TRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I 
EL CONSORCI LOCALRET PER A LA CONTRACTA-
CIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNI-
CACIONS –VEU I MÒBIL–, DE L’ENS LOCAL AJUNTA-
MENT DE MAIÀ DE MONTCAL.

Decret de l’Alcaldia de data 28 d’abril de 2010
Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa una subven-
ció pel manteniment i millora de camins rurals del munici-
pi, exercici 2010.

Decret de l’Alcaldia de data 12 de maig de 2010
Adhesió de l’Ajuntament de Maià de Montcal a l’acord pu-
blicat amb data 12 de març al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya relatiu a la retribució del personal contractat 
a través dels Plans Locals d’Ocupació.
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4.- DESPATX D’OFICI.
L’alcalde dóna compte al ple que s’ha contractat amb caràc-
ter d’urgència una persona per ajudar a la brigada municipal.
L’alcalde també dóna compte al ple que s’han iniciat les obres 
d’adequació de les instal·lacions de la piscina municipal.

5.- APROVACIÓ DE DESPESES.
Factura per la compra de 12 compostadors, per un import 
de 1.093,41 euros.
Factura per al taller de formació de la implantació del 
compostatge casolà, per un import de 394,40 euros.
Factura per la redacció del Projecte “Pla de Camins 2009” 
Ref. 2338/09 “Camí de Santa Magdalena 2a fase”, per un 
import de 2.363,25 euros.
Factura per la realització de targetes grans d’invitació inau-
guració places de la Cellera i programes de la Festa, per un 
import de 295,41 euros.
Factura per honoraris a compte corresponents als treballs re-
latius per gestions d’atenció i suport al parcel·lista de la urba-
nització Molí d’en Llorenç, per un import de 5.731,79 euros.
Factura per honoraris a compte corresponents a la redacció 
del POUM de Maià de Montcal, per un import de 4.519,66 
euros.

6.- PROPOSICIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS.
A la Fundació Esclerosi Múltiple s’acorda concedir-los un 
ajut per a l’any 2010 de 100 euros per dur a terme la cam-
panya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, el dia 11 de juliol. 
_____________________________________________
A l’entitat organitzadora de la GREDA de la Garrotxa de Maià 
de Montcal, s’acorda concedir-los un ajut per la tercera Dia-
da de Cultura Popular a Maià de Montcal del dia 3 de juliol.
_____________________________________________
Al Club Ciclista Pedal Maià, s’acorda concedir-los un ajut 
econòmic per dur a terme una pedalada popular amb BTT 
el proper dia 20 de juny de 2010.
_____________________________________________
A l’Associació Amics de l’Alta Garrotxa, davant l’estat 
econòmic actual que estem patint els ajuntaments, en 
principi durant aquest any i en propers exercicis ens veiem 
obligats a retallar algunes despeses, entre aquestes, la 
sol·licitud de l’Associació Amics de l’Alta Garrotxa.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 17 DE JUNY DE 2010
1.- S’ACCEPTA LA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
D’ARQUITECTURA I PAISATGE DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA, PER REGULARITZAR LA URBANITZACIÓ MOLÍ D’EN LLO-
RENÇ D’AQUEST MUNICIPI (LLEI 3/2009, DE 10 DE MARÇ). 

2.- S’APROVA LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE L’OBRA “URBANITZA-
CIÓ DE LES PLACES DEL VEÏNAT DE LA CELLERA I MILLORA DELS ACCES-
SOS DE L’ENTORN DEL CEMENTIRI” DEL MUNICIPI DE MAIÀ DE MONTCAL.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 13 D’AGOST DE 2010
1.- S’APROVA L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28/05/2010 I 
L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 17/06/2010.

2.- DECRETS DE L’ALCALDIA.
S’aprova la factura per l’adquisició d’una desbrossadora, per 
un import de 799,00 euros. I la factura per treballs de reparació 
de la caldera de l’Ajuntament, per un import de 152,38 euros.
S’aprova la certificació d’obres núm. 9 i última de l’obra “Reno-
vació de l’enllumenat públic dels nuclis de Maià de Montcal 1a 
fase A”, per un import de 5.322,21 euros (IVA inclòs).
S’aprova la factura per l’adquisició de material d’oficina, per un 
import de 155,39 euros.
S’aprova la certificació d’obres número 1 del Projecte 
d’adequació de les instal·lacions de la piscina municipal, que 
puja a un import de 26.847,36 euros.
S’aprova la factura per arreglar la caixa forta de l’Ajuntament, 
que puja un import de 160,54 euros.
S’aprova la factura per la compra de dos cèrcols de bàsquet i 
1 xarxa, que puja un import de 66,67 euros.
S’aprova el pressupost per il·luminació i so professional, per un 
lloguer d’un equip de so per l’actuació de Hip-Hop a la piscina 
municipal de Maià de Montcal, que puja un import de 300 euros.
S’aprova la factura de LOCALRET, per aportació econòmi-
ca de l’Ajuntament de Maià de Montcal corresponent a l’any 
2010, per un import de 100 euros.
S’aprova la factura de l’ACM, per la quota d’associat a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per a l’any 
2010, per un import de 151 euros.
S’aprova la factura per dos viatges de subbase a la carretera 
de Can Marifont, per un import de 301,60 euros.
S’aprova la factura per a l’elaboració del número 6 de la revista 
municipal La Maliana, per un import de 3.428,80 euros.
S’aprova la factura per la quota anual manteniment dels extin-
tors, per un import de 139,20 euros.
S’aprova la factura per diversos treballs a la màquina de tallar 
herba del futbol, per un import de 415,79 euros.
S’aprova la factura per treballs de reparació a l’enllumenat pú-
blic de Maià de Montcal, per un import de 121,09 euros.
S’aprova la factura per treballs de podar tanques de xiprers al 
camp de futbol, per un import de 1.199,44 euros.
S’aprova la factura per divers material higiènic, per un import 
de 154,71 euros.
S’aprova la factura pel primer seguiment de la implantació del 
compostatge casolà per un import de 269,12 euros.
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Actes
Municipals

S’aprova la factura del CONSELL COMARCAL DE LA GA-
RROTXA, per la memòria valorada d’actuació global de la re-
forma del casal del poble, per un import de 1.467,25 euros.
S’aprova la factura del CONSELL COMARCAL DE LA GA-
RROTXA, per coordinació seguretat i salut del projecte 
d’enllumenat dels nuclis de Maià de Montcal, 1a fase A, per un 
import de 2.284,70 euros.
S’aprova la factura del CONSELL COMARCAL DE LA GA-
RROTXA, per la direcció d’obra del projecte d’enllumenat 
dels nuclis de Maià de Montcal, 1a fase A, per un import de 
1.370,82 euros.
Decret de concessió llicència de segregació a la finca de 
can Patllari.
Decret aprovació de la certificació d’obres número 2 i última 
del Projecte d’adequació de les instal·lacions de la piscina mu-
nicipal, que puja a un import de 17.152,48 euros.
Decret per atorgar la llicència municipal per ocupació del do-
mini públic mitjançant una bastida i un contenidor de runa, al 
carrer Sant Vicenç, 6 de Maià de Montcal.
Decret de concessió d’una subvenció a l’Associació de veïns, 
propietaris de la Urbanització Molí d’en Llorenç, per ajudar-los 
en les despeses que comporta dur a terme la festa de la urba-
nització del dia 31/08/2010.
Decret per atorgar la llicència municipal d’obres per realit-
zar una entrada a la finca de Can Joan Gros, del municipi 
de Maià de Montcal.

3.- CONVALIDACIONS.
Es proposa al ple de l’Ajuntament la convalidació dels decrets 
d’Alcaldia següents:

Decret de l’Alcaldia de data 23 de juliol de 2010
Aprovar la documentació tècnica de la sol·licitud de subvenció 
en el marc del Programa d’energies renovables “Instal·lació 
solar tèrmica d’ACS al vestidor del camp de futbol”.
I sol·licitar una subvenció a l’Institut Català d’Energia (ICAEN), 
per poder dur a terme la instal·lació d’un sistema d’energia 
solar tèrmica per a aigua calenta sanitària per als vestidors 
del camp de futbol municipal de Maià de Montcal.

4.- DESPATX D’OFICI.
L’alcalde dóna compte al ple que s’està gestionant un con-
veni entre l’Ajuntament de Maià de Montcal i l’Ajuntament 
de Beuda referent a una concessió d’aigua.

5.- APROVACIÓ DE DESPESES.
Factura del CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, 
pel projecte “Franges reductores de velocitat al nucli de 
Maià de Montcal, Dosquers i Bruguers” Ref. 2409/10, per 
un import de 567,39 euros.
Factura del CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, 
pel projecte de climatització del casal del poble, per un im-
port de 841,50 euros.
Factura per banquetes per a suplents al camp de futbol 
municipal, per un import de 5.407,20 euros.
Factura per reparació sistema de reg del camp de futbol 
municipal, per un import de 629,60 euros.

6.- S’APROVA APROVAR INICIALMENT EL PLA DE PROTECCIÓ CI-
VIL MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL INTEGRAT PEL MANUAL 
D’ACTUACIÓ PER A NEVADES I PEL MANUAL D’ACTUACIÓ PER A 
ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES.

7.- S’APROVEN LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE MAIÀ 
DE MONTCAL I LES DEL MUNICIPI AGREGAT DE DOSQUERS.
Les festes locals del municipi de Maià de Montcal seran:
- 21 de gener de 2011, Festa Major de Sant Vicenç
- 13 de maig de 2011, Festes del Roser i Sant Isidre
I les festes locals del poble agregat de Dosquers seran:
- 13 de maig de 2011, Festes del Roser i Sant Isidre
- 25 de juliol de 2011, Festa de Sant Jaume 

8.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PROJECTE “FRANGES REDUC-
TORES DE VELOCITAT AL NUCLI DE MAIÀ DE MONTCAL, DOSQUERS 
I BRUGUERS”.

9.- S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA ESCALA D’EMERGÈNCIA AL CASAL I EL PROJECTE DE CLI-
MATITZACIÓ DEL CASAL DEL POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL.

10.- MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL SOBRE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2010, 
DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES EXTRAOR-
DINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.

11. APROVAR DEFINITIVAMENT EL COMPTE GENERAL DEL PRESSU-
POST D’AQUEST AJUNTAMENT DE L’EXERCICI DE 2009.
12.- APROVAR PRORROGAR EL TERMINI DE SUSPENSIÓ DE LLI-
CÈNCIES PER LA TRAMITACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍS-
TICA MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL (POUM).

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2010
1.- S’APROVA L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
13/08/2010.
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2.- DECRETS DE L’ALCALDIA.
S’atorga la llicència municipal d’obres per a la legalit-
zació de l’edificació auxiliar del Mas Teixidor de Maià 
de Montcal.
Es concedeix la llicència ambiental municipal per a 
l’Adequació Ambiental de l’Explotació de Porcí d’engreix 
amb altres espècies animals a la Canova del Pla del mu-
nicipi de Maià de Montcal (Annex II.1).
Es concedeix llicència per la utilització privativa del domini 
públic local mitjançant l’ocupació amb taules i cadires a la 
plaça pública de l’Hort d’en Patllari. 
S’atorga la llicència municipal d’obres per millora agrícola 
al polígon 9 parcel·la 30 Can Fages del municipi de Maià 
de Montcal.
S’atorga la llicència municipal d’obres per l’annex II al pro-
jecte per la consolidació estructural de l’antiga guixera de 
Can Ramis.

3.- CONVALIDACIONS.
Es proposa al ple de l’Ajuntament la convalidació dels de-
crets d’Alcaldia següents:

Decret de l’Alcaldia de data 30 d’agost de 2010
Aprovació de la factura de les actuacions per l’arranjament 
de la piscina municipal de Maià de Montcal, per un im-
port de 1.209,24 euros.
I sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa un ajut 
econòmic pel manteniment de les instal·lacions espor-
tives “Arranjament de la piscina municipal de Maià de 
Montcal”.

Decret de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2010
Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa un ajut 
econòmic de la “Xarxa 21” destinat a dur a terme el Pro-
jecte Franges reductores de velocitat al nucli de Maià de 
Montcal, Dosquers i Bruguers del municipi de Maià de 
Montcal.

4.- APROVACIÓ DE DESPESES.
Factura per treballs i materials per escampar guix i plane-
jar el camí de can Marifont al camí de Bruguers, per un 
import de 306,80 euros.
Factura per a l’elaboració de la revista municipal núm. 7 
LA MALIANA, per un import de 2.097,68 euros.

5.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) DE 
L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL CONTRA LA SENTÈNCIA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACIÓ AMB L’ESTATUT DE 
CATALUNYA.

6.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ SOLAR 
TÈRMICA D’ACS AL VESTIDOR DEL CAMP DE FUTBOL DE MAIÀ DE 
MONTCAL.

7.- S’ACORDA APROVAR EL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2010.

8.- S’ACORDA SOL·LICITAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC AMB LA 
CAIXA DE GIRONA, D’ACORD AMB EL CONVENI SIGNAT AMB LA DIPU-
TACIÓ DE GIRONA, PER LA SUBVENCIÓ PARCIAL DELS INTERESSOS.

9.- RATIFICAR EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’EMPLAÇAMENT 
I L’ADDENDUM D’UN ESPAI, SITUAT A LA FINCA POLÍGON 2, 
PARCEL·LA 194 DE MAIÀ DE MONTCAL ENTRE AQUEST AJUNTA-
MENT I L’EMPRESA VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 

10.- HI VA HAVER DIVERSOS PRECS I PREGUNTES. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2010
ES CONSTITUEIX LA MESA ELECTORAL PER A LES PROPERES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2010.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2010
1.- ACORDS EN RELACIÓ AMB EL PRÉSTEC SOL·LICITAT AMB LA 
CAIXA DE GIRONA.

2.- S’APROVA L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA URBANIT-
ZACIÓ DEL MOLÍ D’EN LLORENÇ PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT.

3.- ACORDS SOBRE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI 2011.

Es modifiquen les següents ordenances fiscals:
Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de les taxes per la prestació 
de serveis de competència municipal i per a la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local:
Annex 1. Taxa per l’expedició de documents administratius
Annex 3. Taxa per la tramitació de les activitats subjectes a auto-
rització, llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats i de les activitats innòcues i a la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats 
recreatives.
Annex 5. Taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans.
Annex 7. Taxa pel subministrament domiciliari d’aigua potable.
Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica.
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PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ 
D’ACS SOLAR AL CAMP DE FUTBOL 

DE MAIÀ DE MONTCAL
L’objecte del projecte consisteix en obres d’instal·lació 
d’un sistema d’aigua calenta sanitària (ACS) mit-
jançant aportació solar al camp de futbol de Maià de 
Montcal.

MILLORES 
AL MUNICIPI

DESGLOSSAT DEL PROJECTE DE MILLORA I ADEQUACIÓ A 
LES NORMATIVES DE LA PISCINA MUNICIPAL ACS SOLAR TÈRMICA

PROJECTE DE FRANGES REDUCTORES 
DE VELOCITAT AL NUCLI DE MAIÀ 

DE MONTCAL DOSQUERS I BRUGUERS
L’objecte del projecte és la substitució de les bandes re-
ductores de velocitat existents en el terme municipal de 
Maià de Montcal, per tal d’adaptar-les a la normativa ac-
tual. S’han adequat les del nucli de Maià de Montcal, les 
de Dosquers i les de Bruguers.

Aquest desglossat preveu la instal·lació d’un sistema d’energia 
solar tèrmica per a aigua calenta sanitària i també la incorpo-
ració d’una instal·lació d’aigua amb difusors a les dutxes i aixe-

tes automàtiques a tots els punts. Aquestes actuacions seran 
accions destinades a disminuir la petjada ecològica del mu-
nicipi i en concret en accions de millora de l’estalvi d’energia.

S’han instal·lat uns panells que permetran una aporta-
ció solar del 70% respecte a l’energia utilitzada actual-
ment, es disposarà d’un acumulador solar i també es 
disposarà d’un sistema per efectuar el tractament de 
la legionel·la i el sistema de control de funcionament 
de tot el sistema.
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NAIXEMENTS A MAIÀ DE MONTCAL DURANT EL 2010

CALENDARI DE TRIBUTS PER AL MUNICIPI 
DE MAIÀ DE MONTCAL EXERCICI 2011

Al mateix temps, us fem saber el següent:

Ordenança fiscal núm. 1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI URBANA)

D’acord amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, 
es podrà concedir el fraccionament del rebut de 
l’impost sobre béns immobles de naturalesa URBA-
NA, en dos terminis de pagament, sense interessos 
de demora.

Els dos terminis de pagament seran els mesos de 
maig i d’octubre de l’any en curs.

Per poder obtenir aquest fraccionament s’hauran de com-
plir les següents condicions:

1.- Presentar una instància davant d’aquest Ajuntament 
o entitat en qui s’hagi delegat la gestió tributària i recap-

IVTM     15 DE MARÇ – 15 DE MAIG
ESCOMBRARIES   15 DE MARÇ – 15 DE MAIG
CLAVEGUERAM   15 DE MARÇ – 15 DE MAIG
CEMENTIRI    15 DE MARÇ – 15 DE MAIG
IBI URBANA    1 DE JUNY – 31 DE JULIOL
IBI RÚSTICA    1 DE JUNY – 31 DE JULIOL
IAE     1 DE SETEMBRE – 31 D’OCTUBRE

tació, un mes abans de l’inici del període de pagament 
en voluntària, que serà vàlida fins que no es presenti 
una nova instància que sol·liciti el contrari.

2.- Domiciliar els rebuts fraccionats.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació 
del fraccionament respecte del rebut de l’exercici en 
curs.

Si l’incompliment del pagament es produeix dins del pe-
ríode de pagament en voluntària es facilitarà document 
de pagament pel total pendent, que es podrà fer efectiu 
el darrer dia de l’esmentat període de pagament.

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el 
període de pagament en voluntària, s’iniciarà la via exe-
cutiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de 
l’esmentat incompliment.

Berta Planagumà Lopez
15/01/2010

Noa Valls Mencion
16/11/2010

Alba Bañeras Mármol
29/12/2010 

Aina Pontes Farré 
06/06/2010
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El poble en viu

Havaneres

Celebrades a la piscina el 10 de juliol de 2010 i interpretades 
per Els pescadors de l’Escala, les Havaneres a la Piscina de 
Maià ja són tot un clàssic de les nits estiuenques.

El musclos, el suquet de peix i les havaneres (amb el rom 
cremat) sempre fan una excel·lent combinació que en garan-
teix, any rere any, l’èxit de públic.

Els pescadors de l’Escala han celebrat el 2010 el seu 45 aniversari.

Els assistents a l’acte gaudint del sopar.

El suquet té els seus orígens als pobles mariners de la costa catalana.

Festa de la Cellera

Festa de Dosquers

Com cada any, vam menjar bé i després vam ballar fins 
ben tard.

El sopar a 
la fresca 

comptà amb 
una nombrosa 

participació. El xai és el principal element del sopar de festa major.

El 17 de juliol vam poder comptar amb la celebració de la 
festa de la Cellera.

S’inicià el dissabte 24 de juliol amb un sopar a la fresca amb 
amanida i costelles de xai de Dosquers i botifarres a la plaça 
de Dosquers, i ball de festa amb TITANIC DJ, amb una rifa 
d’un espatllot i dos sopars.
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El diumenge, després de la missa, es ballà una sardana. Trencadissa d’olles per a la mainada. 

El diumenge 25 se celebrà missa solemne i seguidament 
la cobla la Principal d’Olot interpretà una sardana. Ja a 
la tarda hi hagué una audició de sardanes i a continuació 

la popular trencadissa d’olles per a la mainada; com el 
dissabte, es va fer una rifa, que va ser d’un pernil i dos 
sopars.

Banyada nocturna

El 2010 es va fer el divendres 6 
d’agost des de les 9 del vespre 
i fins a la 1 de la matinada.

Tot i que el temps no ens va 
acompanyar gaire en aquesta 
ocasió, la gent va continuar 
amb la tradició de posar-se a 
l’aigua una nit d’estiu. Hi va 
haver gent que es va banyar, 
n’hi va haver que van jugar 
a l’aigua,… però ningú no va 
marxar sense provar la xoco-
lata calenta tot sucant-hi la 
coca de pa.

Quan es tracta de refrescar-se a la 
nit sempre hi ha gent, i si a més hi 
ha xocolata desfeta encara millor.

Els assistents pogueren experimentar novament el bany nocturn.

Festa Molí d’en Llorenç

Carnaval d’estiu

Aquest estiu, i per primera vegada, es va voler celebrar un 
carnaval d’estiu a la piscina per tal de complementar les 
nits que es va obrir el bar.

Es va fer el divendres 27 d’agost, i la veritat és que va 
tenir molt d’èxit; petits i grans van anar-hi amb alguna dis-
fressa i va ser una vetllada ben divertida per a tots els 
assistents.

Enguany es va celebrar el 31 de juliol a les deu vespre a la 
zona verda de la urbanització, amb un sopar d’amanida, en-
tremesos i carn a la brasa i ball amb el grup Van Van.

El carnaval d’estiu es va fer a finals d’agost.
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Homenatge a la vellesa

L’edició número quinze de l’Homenatge a la vellesa, cele-
brada el 10 d’octubre de 2010, començà amb la celebració 
d’una missa amb acompanyament coral i tot seguit un con-
cert per part de la Coral de Porqueres que va agradar molt.

A continuació hi hagué el tradicional dinar al Casal, amb 
amanida, arròs, pollastre i botifarra, a banda de les postres, 
begudes i el cafè. Després del dinar es va fer el lliurament de 
records als jubilats del poble.

Aquesta diada força gent aprofita per retrobar-se i compartir una estona. Com cada any, els jubilats reberen un obsequi.

Castanyada

Festes de Nadal

La plaça de l’Hort d’en Patllari, el 6 de novembre a partir 
de les 4 de la tarda, congregà com cada any força gent 
per tastar les castanyes, i també molta mainada, perquè 

quan arriba el fred sempre és agradable menjar algunes 
castanyes ben calentones i acompanyar-les de vi dolç o 
alguna altra beguda. 

Les festes de Nadal 2010-11 a Maià, com sempre, han estat 
sinònim d’un bon nombre d’activitats per a totes les edats.

La primera activitat va ser el Cagatió, que es va fer la tarda 
del dijous 23 de desembre, a la Sala de Ball del Casal del 
Poble. El tió, uns dies abans havia arribat i s’havia instaurat 
a la plaça de l’Hort de can Patllari per tal que tothom qui 
passés per allà li donés quelcom per menjar.

Hi participaren molta mainada, i tots van picar amb força 
al tió, que va “cagar” xocolates i llapis per als 40 nens i 
nenes assistents.

Petits i grans picaven el tió, però abans havien de cantar cançons i així la cagada era 
assegurada.

A banda de les castanyes, s’oferiren als assistents coca i begudes per a grans i petits.Grans i petits gaudeixen de la Castanyada.
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Concurs de postres.

El diumenge 26 de desembre es va fer el Concurs de pos-
tres, al qual s’hi van presentar tretze pastissos i coques. 
Tot seguit s’inicià la gran quina del casal, i a la mitja part 
es van tastar les postres. A la quina hi va venir força gent 
i ens ho vam passar molt bé.

La següent activitat lligada amb aquestes festes va ser el 
taller de dibuixos de Nadal “Pinta el Nadal”, que es va fer 
el dilluns 27 a la tarda; era el segon any que s’organitzava 
i hi van assistir la gran majoria de nens i nenes del nostre 
poble, que van poder passar una estona divertida creant 
els seus propis dibuixos de Nadal, “entre assaig i assaig 
dels pastorets”. Aquests dibuixos han estat exposats al 
casal els dies de festa.

Els dibuixos van estar exposats a l’entrada del casal per tal d’ambientar aquest espai 
durant les festes de Nadal.

I el dijous 30 de desembre al matí també se celebrà, al casal, 
per a tots els nens/es de totes les edats i que volguessin pas-
sar una estona divertida per Maià, una gimcana en anglès i 
català organitzada pel grup de classes d’anglès del casal.

A continuació, ja el 2011, superades les campanades i el 
cap d’any, el diumenge 2 de gener es va fer la representa-
ció dels pastorets amb un notable èxit de públic. Aquest ja 
és el tercer any que s’estan representant els pastorets al 
nostre poble, i cal dir que els nens i nenes que hi participen 
s’ho passen molt bé. I després... dels pastorets, com cada 
any, tothom a la quina del Futbol!

Últims retocs abans de l’inici de la funció.
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I seguint l’ordre dels actes nadalencs, enguany el taller 
de fanalets, perquè tots els nens i nenes tinguessin el seu 
fanalet per anar a esperar els reis, es va fer a la tarda del 
4 de gener, al casal.

Com cada any, la majoria de nens i nenes del poble s’apunten a aquest taller. Els fanalets sempre acompanyen la comitiva de Ses Majestats.

I l’endemà, el dimecres, arribà la diada més esperada pels 
menuts, l’arribada dels reis. Les activitats començaren a 
les 12 del migdia, amb el lliurament de cartes al patge 
reial Gregori.

El patge reial Gregori recollí les cartes pers als tres reis.

La música és un element ben present en la cavalcada de Maià.

Cada any els nens i nenes de Maià interpreten nadales en presència de Ses Majestats.

I a la tarda finalment començà la cavalcada de reis: com 
cada any els Tres Reis d’Orient arriben al nostre poble per 
portar joguines als nens i nenes que han fet bondat. Després 
de passar per Segueró i per l’església de Sant Vicenç de 
Maià, ens vam dirigir cap al casal, on els Reis van donar una 
joguina a cada nen i nena. Després vam menjar xocolata 
amb coca i vam jugar a la quina.

Al casal tots els nens i nenes són cridats per recollir el seu regal.
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Casal del poble

CASAL D’eSTIU
En època de vacances escolars 
el casal d’estiu és una bona pro-
posta per passar els matins. 

S’organitzà com sempre a la 
piscina i al casal i els nens i ne-
nes de 3 a 12 anys hi treballaren 
l’aprenentatge i perfeccionament 
de la natació, al costat d’altres 
activitats complementàries: psi-
comotricitat, manualitats, jocs 
esportius, sortides,...

El casal del poble continua les seves activitats. 

Al juliol es va organitzar el curs de tast de vins de nivell mi-
tjà, que va durar tres divendres, i el curs de cuina d’estiu, 
que es va fer en quatre sessions.

Com cada any la valoració del curs de cuina és molt positiva. 
A aquest 11è curs de cuina hi van assistir unes vint perso-
nes, moltes de les quals any rere any no es perden aques-
ta gran oportunitat d’aprendre a fer nous cuinats amb una 
excel·lentíssima mestra de la cuina com és la Nuri Lladó.

Algunes de les receptes d’aquest curs han estat: llom de 
porc amb escabetx d’olives, amanida de llenties, pastís de 
peix, fricandó al cava amb gambes, verats amb escabetx, 
albergínies fredes amb anxoves, crema de pinya, pastís de 
xocolata, pastís de poma,...

El mes de juliol és ple d’actes i festes molt interessants: 
se celebren les havaneres, i les festes de la Cellera, Dos-
quers i la del Molí d’en Llorenç. Ja a l’agost, tothom espera 
les vacances i la cosa es relaxa una miqueta al casal: el 6 
d’agost, banyada nocturna i xocolatada, i el 7 d’agost festa 
del futbol a la piscina.

Arriba setembre i tothom es torna a posar les piles, pares a 
treballar i els nens a l’escola. Tornen a començar totes les 
activitats que es van deixar a mig juny, i n’oferim d’altres de 
noves a part de les que ja fèiem.

A l’octubre es normalitza la cosa, es fan, a més, classes 
d’anglès i classes d’iniciació informàtica a un preu favora-
ble i és tot un boom!!!

El novembre arriba la castanyada, i el 18 de novembre hi 
ha una xerrada molt interessant “La farmaciola. Automedi-
cació responsable” i “Inhaladors”, explicat per una farma-
cèutica molt agradable, tot i que no hi va haver gaire parti-
cipació per part de la gent perquè feia molt fred i es va fer 
una hora massa tard.

Arriba el desembre amb fred i calor i el casal sense parar. 
Pares i mares necessiten un espai per anar amb els nens 
i nenes a partir de les cinc de la tarda, quan arriben de 
l’escola. Opció “Sala de jocs”: un espai obert per a tothom 
amb jocs, pintures, contes, etc., per passar l’estona i fer-hi 
petar la xerrada. Obert en horari del casal.

Els dies propers a Nadal les dones del taller de memòria 
fan un taller nadalenc, “Decorem l’arbre de Nadal”. Tam-
bé és fan els assajos de pastorets, el Cagatió, concurs de 
postres i quina, pinta el Nadal al casal, gimcana en anglès 
i català. I ja s’ha acabat el desembre.

Núria Ros

Nuri Lladó, mestra 
de la cuina, amb un 

pastís de poma.
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Fem petar la xerrada
els Lluch i Maià de Montcal
Ara que fa 10 anys de la mort d’Ernest Lluch, la seva filla Eulàlia, que 
continua lligada a Maià, “fent poble” −com ens explica que deia el seu 
pare−, ens obre la porta als records, a les anècdotes, a les fotografies 
i a la part més familiar i entranyable d’aquesta gran persona nascuda 
a Vilassar i enterrada a Maià.

L’Eulàlia Lluch Bramon, nascuda a Barcelona el 15 de se-
tembre de 1967, és analista publicitària, i sempre que pot 
viatja de Barcelona a Maià, amb el marit, la filla i els seus 
dos inseparables gossos. Ens explica que “des de petita tinc 
un vincle molt fort amb el poble i sempre ha sigut on oasi 
on anar a reposar i gaudir. He voltat per moltes ciutats, però 
Maià sempre ha estat el lloc on passar el Nadal, les vacan-
ces, on més bé m’ho he passat i on també més he plorat la 
pèrdua del pare”. 

Quan i per què arriben Ernest Lluch i la seva família a 
Maià de Montcal? 
L’oncle de la meva mare era el veterinari de Besalú i rodalies i 
coneixia bé totes les cases. La meva mare és filla de Banyoles, 
per això buscaven un poble pels voltants i a través de l’oncle 
veterinari van trobar Ca l’Ayats, a Maià. La mida de la casa i 
la seva ubicació als afores del poble els va agradar.

Jardí de Ca l’Ayats cap a principis dels anys 80. Al darrere seu es veu un noguer 
que va plantar amb la intenció de ser-hi enterrat (la llei encara no permetia ser 
enterrat en un jardí particular, així que més endavant va decidir comprar un nínxol 
al cementiri del poble).

Any 1983 (Ernest Lluch ja era ministre). Acte d’homenatge al Ramon de Can Patllari 
darrere l’església de Sant Vicenç. Els nens són David Abulí i Josep Alabert. També 
s’hi poden veure, d’esquenes, en Josep Alsina i el rector de Maià, Joan Carrerras. 

També hi va influir el fet d’estar entre Banyoles, Girona, Olot 
i Figueres i a una distància prudencial de Barcelona. La 
tranquil·litat que respirava i segueix respirant el poble, el seu 
paisatge, etc. també van ser factors decisius. Això passava 
més o menys entre l’any 1968 i 1969. Jo tenia un any aproxi-
madament, i allà vaig començar a caminar.
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L’Ernest al garatge de Ca l’Ayats amb un ninot de les falles de València que el 
representava, que va ser indultat i que li van regalar (era a mitjan anys 80 quan era 
ministre i es va aprovar la Llei General de Sanitat).

Com era la casa quan la vau comprar?
La casa és una petita construcció pobra, probablement de 
masovers i amb un pam de terra en propietat. El propietari 
es deia Ayats i la gent del poble li deia a la casa “Ca l’Ayats” 
(no sé quantes generacions d’aquesta família hi van viure 
ni l’antiguitat de la casa, però fa uns anys un Sr. Ayats –ja 
gran– que viu a Llançà em va explicar que ell era nascut en 
aquella casa).
Fa més de 40 anys que la vam comprar i segurament érem 
de les primeres famílies sense vincles familiars al poble que 
comprava una casa i l’arreglava per anar-hi a passar les va-
cances. L’únic vincle que hi teníem era l’oncle veterinari (en 
Miquel Bramon de Besalú, que els més grans del poble que 
tenien bestiar deuen recordar).

Quines èpoques de l’any us hi estàveu, a Maià, i en qui-
nes activitats participàveu?
De petites veníem amb els pares a passar les vacances 
de Nadal, per Setmana Santa i els estius (fins a l’any 1976 
vivíem a València i ens era impossible anar-hi els caps de 
setmana). A partir de les primeres eleccions democràtiques 
tornem a viure a Barcelona i es fa més fàcil pujar alguns 
caps de setmana. Hi ha hagut èpoques de la meva vida en 
què he viscut lluny de Barcelona i he anat menys per Maià, 
però des de l’any 1990 (i ja amb autonomia per anar i venir 
sense necessitat de pares), he procurat anar-hi tant com he 
pogut i no perdre’m ni cap vacances ni cap pont llarg o cap 
de setmana. En vida del pare i fins a la seva mort (també a 
partir de l’any 90, en què ja no es mou tant de Barcelona) 
pujava moltíssim.
Sempre hem procurat participar en la vida del poble (festes 
majors, pastorets, Reis, pujades al Mont, casal d’estiu, etc). 
Ja de petita participava en tot allò que podíem i des que tinc 
la nena encara més.

BReU APUNT BIOGRÀFIC

1937. Neix a Vilassar de Mar, el Maresme, el 21 de 
gener.
1961. Llicenciatura en Ciències Polítiques, Econò-
miques i Comercials per la Universitat de Barcelona 
amb premi extraordinari de final de carrera.
1970. Professor agregat a la Facultat d’Econòmiques 
de la Universitat de València.
1977-1989. Diputat socialista per Girona a les Corts.
1982-1986. Ministre de Sanitat i Consum.
1986. Catedràtic de la Universitat de Barcelona.
1989-1995. Rector de la Universitat Internacional Me-
néndez i Pelayo
2000. Assassinat per ETA el 21 de novembre.

Així, fèieu vida amb els veïns?
Vaig tenir la sort de tenir un grup d’amics de la meva edat 
que eren fills de Maià i recordo haver jugat amb pràctica-
ment tots els nens del poble que coincidien en edat o un 
pèl més petits amb mi. De petita i adolescent gaudia molt 
venint a Maià. Quan finalitzaven les vacances tornava 
sempre a Barcelona plorant perquè no volia marxar. Ara li 
passa el mateix a la meva filla, es vol quedar a viure al po-
ble. Amb els veïns en general sempre hi ha hagut bones 
relacions, tant en vida del pare com després de la seva 
mort. Ens fèiem, i ens fem, amb tothom. Sempre hi ha gent 
amb qui tens més afinitat i et veus més sovint, però mai no 
m’han negat ni jo he negat un “hola com va tot?” a ningú.

Al jardí de Ca l’Ayats amb Eulàlia Lluch a primers dels anys 80.
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Em comentaves que el teu pare sempre deia que 
“s’havia de fer poble”, i que el dia de reis feia de “tra-
ductor dels reis”... Quines altres activitats feia?
Sí, deia que si et vols sentir part d’una comunitat has de fer 
vida com fan els veïns. No tens l’obligació de participar en 
absolutament tot el que es fa, però és bonic compartir les 
coses que fan els teus veïns. 
El pare participava en tot allò que podia i sempre que 
l’agenda li ho permetés. Va fer de traductor reial unes quan-
tes vegades, no es perdia els pastorets, li encantava anar 
a la piscina al capvespre, voltava amb bicicleta pel poble i 
feia petar la xerrada amb tothom amb qui es creuava (co-
mentant tant coses de política com dels problemes dels 
veïns). Durant l’etapa política va fer campanya al poble, ja 
que era diputat per la província de Girona, i com que hi 
estava empadronat també hi va votar.

Explicaves que ell deia que Maià era a “les garrotxes 
d’Empordà”? Com ho argumentava?
Maià està entre la frontera de la Garrotxa i l’Alt Empordà i té 
característiques d’ambdues comarques (bosc de Garrotxa, 
tramuntana de l’Empordà). Era una forma poètica d’ubicar 
el poble i crec que és una definició maca i prou encertada. 
Mai ningú no li ha negat que Maià sigui mig garrotxí mig em-
pordanès.

LA FUNDACIÓ eRNeST LLUCH

Constituïda el 21 de gener de 2002, la Fundació Ernest 
Lluch “projecta al futur les inquietuds d’Ernest Lluch”, i 
té com a principals objectius “mantenir viva la memòria 
d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; i també 
fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Es-
panya i Europa”.

Més enllà de la tasca permanent d’arxiu i memòria, 
s’han constituït beques i premis, una programació es-
table d’activitats, publicacions, amics de la Fundació... 
Partint de la necessitat del diàleg, tan associat a la fi-
gura d’Ernest Lluch, els projectes de la Fundació per 
als propers anys han estat plantejats per “contribuir al 
dinamisme del país a partir de l’anàlisi, la recerca i la 
formació”.

En la web de la Fundació, www.fundacioernestlluch.org, 
hi trobareu, entre d’altres, reculls de premsa, arxiu, in-
formació sobre els espais Lluch d’arreu de la península 
Ibèrica o fons audiovisuals, i podreu omplir un butlletí per 
mantenir-vos sempre informats de les darreres novetats.

A Cal Flequer amb la Fernanda Mendoza, la Lola Felip de Can Canova i mossèn Joan Carreras (anys 80).
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En l’època de ministre el teu pare venia menys 
al poble, però a més comentaves que no venia 
a Maià a l’hivern per no tenir quatre guàrdia ci-
vils fent guàrdia a fora? 
Durant els anys de ministre es va veure obligat a 
dur escorta arreu on anés. L’hivern a Maià és molt 
fred i no suportava la idea que mentre ell era din-
tre casa ben calentó hi hagués quatre persones 
fora passant fred per “protegir-lo”, sobretot a la nit. 
Va optar per anar-hi poc, però també tenia ganes 
de passar els nadals a Ca l’Ayats. Una nit d’hivern 
els va demanar que entressin a la casa i davant la 
negativa dels guàrdies que tenien ordres d’estar 
fora els va contraordenar que entressin a la cuina, 
ja que des de dins el podrien “protegir” millor que 
des de fora.

Maià va ser per al teu pare un lloc per treballar, 
descansar, fer reunions...
Sí, per fer tot això i per desconnectar, gaudir dels 
amics, gaudir del paisatge, estar tranquil, preparar 
feina, etc. Li encantava!

L’Eulàlia i l’Anna passejant amb els gossos (Neula i Bogart) pel pont romànic que hi ha a Mas 
Riera de Maià. Agost de 2010.

Per què fou enterrat a Maià? 
Fou enterrat a Maià perquè s’estimava el poble i hi tenia 
comprat un nínxol. Deia que així veuria sempre el seu 
paisatge i estaria tranquil fent petar la xerrada amb els 
seus veïns de cementiri. Una àvia del poble i ell sempre 
feien la broma que algun dia serien veïns per sempre, 

ja que anaven de costat al cemen-
tiri, però el dia que el vam haver 
d’enterrar el suposat nínxol estava 
ocupat per una altra persona. Va 
ocupar un nínxol nou i es va resol-
dre el dilema.

Pel que fa a tu, com el teu pare et 
sents molt lligada al poble... en 
quines activitats has participat 
o participes ara? La teva filla i la 
teva parella, comparteixen la teva 
connexió amb el poble?
Procuro participar del poble tant 
com ho va fer ell (pastorets, ca-
valcada de Reis, casals d’estiu, 
festes, etc.) tot i que en no viure-hi 
hi ha coses amb les quals no em 
puc comprometre i em perdo al-
gunes activitats. Per sort el meu 
marit es va enamorar del poble tan 
bon punt hi va venir per primera 
vegada i la meva filla es considera 

maianenca. Tots dos estarien encantats de viure-hi tot 
l’any, però de moment la feina no ens ho permet. Ens 
hem de conformar amb la idea de venir tant com ens 
sigui possible i no descartem la idea de poder quedar-
nos-hi algun dia.

Dolors Olivé

L’Eulàlia amb l’Anna Lluch, acabada de néixer davant de Ca l’Ayats (15 juliol 2004).
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Entitats CC PeDAL MAIÀ

Aquest any pedal Maià estrenarà un nou disseny de roba de 
ciclisme i tothom que hi estigui interessat podrà adquirir-lo, 
posant-se amb contacte amb el club o bé a l’adreça:

pedalmaià@gmail.com

De cares al bon temps i mensualment continuarem fent sorti-
des, aptes per a tothom, per l’entorn del nostre poble.

Aquesta nova temporada de BTT 2011 tindrem el biker 
Marc Olivet de Pedal Maià  participant a les proves de 
Copa Girona.

El club ciclista pedal Maià el 26 de juny de 2011 
organitzarà la XIV Montcal Bike.

També us recordem que qui hi estigui interessat es pot fer 
soci del club per la quantitat de 12 euros anuals.

Per tal d’estar assabentat de les novetats de Pedal Maià 
podeu consultar el nostre bloc: 

pedalmaia.blogspot.com
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FUTBOL

TeRCeRA CATeGORIA TeRRITORIAL
 CAMPIONAT De LLIGA 2010/2011  |  Grup:27  |  Jornada: 17
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LES PRESES, C.F.  “A” 
LES PLANES, C.F.  “A” 
SANT ESTEVE D’EN BAS, C.E.  “A” 
SANT GREGORI, A.E.  “B” 
SANTJOANENC,P.  “A” 
SANT PRIVAT D’EN BAS, F.C.  “A” 
ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C.  “B” 
MAIA, C.E.  “A” 
SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E.  “A” 
JOANETES, C.F.  “A” 
VILALLONGA DE TER F.C.  “A” 
CASTELLFOLLIT, U.D.  “A” 
LA CANYA, A.E.  “A” 
OLOT, AT.  “A” 
AMER, C.F.  “B” 
ABADESSENC, C.E.  “B” 
OSOR, U.E.  “A” 
ARGELAGUER, FC  “A” 

CASAPos. J GF GC PuntsG GE EP PEquip FORA

Tot i així, tot l’equip estem convençuts que si tenim una 
mica de sort podem quedar una mica més amunt i intentar 
aspirar a la tercera plaça, de la qual vam estar molt a prop 
durant força jornades. 

A falta d’una jornada per a l’acabament 
de la primera volta de la lliga el Maià està 
classificat en 8a posició amb 26 punts. 

Esperem tenir una bona segona volta i desitgem que els 
aficionats que vénen al camp s’ho passin bé amb el seu 
equip. Com més gent vingui al camp més forts serem. 
Visca el Maià!!!

Torneig de futbol a finals d’agost.
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Salut
Benvolguts: Ens retrobem de nou i, com sempre, 
la nostra petita aportació estarà dedicada a algun 

tema de salut que pugui ser del vostre interès. 

En aquesta ocasió volem aprofitar per recordar a totes 
aquelles persones que preneu Sintrom i també a les vos-
tres famílies el nou funcionament dels controls periòdics 
que cal dur a terme quan es pren aquesta medicació.

Com ja sabeu, fins fa poc temps calia treure sang ve-
nosa (com si es tractés d’unes anàlisis); aquesta sang, 
mitjançant un transport especial, era enviada a l’hospital 
Trueta. Allà, després de fer els controls, ens feien arribar 
el full de dosificació a través de l’ordinador i al dia següent 
us l’entregàvem.

Creiem que aquest fet comporta una millora important, 
perquè a part de ser més ràpid i normalment menys do-
lorós, us evitarà molts desplaçaments, ja que ho fem al 
consultori local mateix.

I potser us preguntareu: per què en la majoria de casos us 
podem donar els resultats al moment i en d’altres no els 
tenim fins a l’endemà? Doncs això és pel fet que hi ha per-
sones que prenen el Sintrom per alguna malaltia concre-
ta i de moment s’han de continuar dosificant a l’Hospital 
Trueta. 

També us volem insistir en la importància de venir a fer els 
controls en la data prevista i prendre’l sempre a la mateixa 
hora, preferiblement a mitja tarda i apartat dels àpats. 

De totes maneres, per ampliar més la informació, aclarir 
dubtes i tenir un canvi d’impressions respecte a aquest 
tema, més endavant farem una xerrada a Maià. Ja us no-
tificarem amb temps la data.

Així doncs, només ens resta desitjar-vos el millor per a 
aquest 2011 que acabem d’estrenar i que el pugueu gau-
dir en salut.

Tot això ha canviat, des de 
fa poc a la nostra Àrea Bàsi-
ca disposem d’unes màqui-
nes que ens permeten a 
les infermeres fer el control 
punxant només el dit, i en la 
majoria de casos el vostre 
metge pot donar pautes de 
la dosi que us correspon i 
tot seguit podem donar-vos 
el full de dosificació.
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Medi ambient
El servei de deixalleria mòbil d’aquest any 2011 s’instal·larà dos 
dies cada dos mesos a la zona esportiva de Maià de Montcal, en-
tre el camp de futbol i la piscina municipal.

Servei de deixalleria mòbil 

7 i 8 de juliol de 2011
1 i 2 de setembre de 2011
3 i 4 de novembre de 2011

Hi podem portar residus de caràcter especial com piles, ba-
teries, olis vegetals i minerals, fluorescents, pintures i vernis-
sos, radiografies, aerosols, etc. També hi podem portar al-
tres residus valoritzables com paper i cartró, vidre, envasos, 
ferralla, teixits, petits electrodomèstics, etc. 

CALENDARI DELS SERVEIS DE RECOLLIDA 
DE MATERIALS VOLUMINOSOS A PARTIR DEL GENER DEL 2011

A LA DEIXALLERIA MÒBIL NO HI PODEM DEIXAR 
MOBLES VELLS NI TRASTOS VOLUMINOSOS, QUE 
TENEN UNA RECOLLIDA DIFERENT SEGONS EL 
SEU PROPI CALENDARI.

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 de l’horari previst).

No es recolliran els materials de particulars procedents de 
desembaràs de locals, cases, pisos, o de la seva neteja.

Els materials recollits hauran de ser voluminosos, de 
difícil transport per als particulars, com poden ser mo-

bles, electrodomèstics, trastam vell, entre d’altres. No es 
recolliran materials petits, ni residus líquids, ni altres ti-
pus de residus com ara runes o restes vegetals. Tampoc 
no es recolliran els residus especials domèstics (fluores-
cents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, 
olis minerals/vegetals, medicaments i cosmètics, fitosa-
nitaris)... que cal dur a les deixalleries per part del par-
ticular.

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 con-
tenidors 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.

      GENER   DILLUNS 10 - 24
      FEBRER   DILLUNS 7 - 21
      MARÇ   DILLUNS 7 - 21
      ABRIL   DILLUNS 4 - 18
      MAIG   DILLUNS 2 - 16 - 30
     JUNY   DIMECRES I DILLUNS 15 - 27
     JULIOL   DILLUNS 11 - 25
     AGOST   DILLUNS 8 - 22
     SETEMBRE   DILLUNS 5 - 19
     OCTUBRE   DILLUNS 3 - 17 - 31
     NOVEMBRE   DILLUNS 14 - 28
     DESEMBRE   DILLUNS I DIMECRES 12 - 28

5, 6 i 7 de gener de 2011
3 i 4 de març de 2011
5 i 6 de maig de 2011
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Medi ambient
QUÈ PUC FeR AMB eLS ReSIDUS

QUe GeNeRO A CASA? Font: CILMA

Un dels grans problemes de la societat contemporània, a 
més de la contaminació i el malbaratament de recursos 
naturals, és que cada dia generem més residus, els quals 
la major part tenen orígen domèstic.

En els últims 10 anys a Catalunya ha augmentat en un 70% 
la producció de deixalles, en gran part a causa dels canvis 
en els hàbits de consum: més envasos i embalatges, pro-
ductes d’un sol ús, disminució de les compres a granel...

Cal fomentar un model de gestió que doni prioritat a 
l’aplicació de les 3 R amb el següent ordre: Reduir, Reuti-
litzar i Reciclar.

Consells per reduir

Compra productes frescos i al detall (granel), evita 
els embalatges excessius.Les vaixelles duradores són a 
mig termini més econòmiques i més respectuoses amb 
el medi ambient. No compreu productes d’un sol ús com 
gots, plats, coberts, tovallons de paper...

Evita adquirir productes amb grans embalatges o en-
vasos difícils de reciclar, com el porexpan, el PVC o els 
brics.

Compra productes amb envasos grans en lloc de pro-
ductes envasats en dosis individuals o molt petites, que 
generen molts més residus.

Vés a comprar amb cabàs, caixes o bosses reutilitza-
des; redueix molt el consum de bosses de plàstic.

Cal reduir al màxim l’ús dels insecticides, herbicides i 
fungicides, ja que contenen substàncies molt tòxiques i 
generen molts envasos. Hi ha nombrosos remeis caso-
lans que poden substituir els plaguicides. Per exemple, 
les herbes aromàtiques serveixen per allunyar les mos-

ques, i l’aigua sabonosa serveix per lluitar contra les pla-
gues d’insectes dels jardins.

Busca fórmules per evitar que us enviïn publicitat. Poseu 
enganxines a la bústia o demaneu a l’ajuntament que les dis-
tribueixi si no en teniu. Eviteu pertànyer a una llista de “mai-
lings” i esborreu-vos de les llistes a les quals pertanyeu.

Sempre que et sigui possible utilitza el correu electrònic 
i reduiràs el consum de paper: fulls, sobres, segells...

Els fluorescents i les bombetes de baix consum ener-
gètic, a més d’estalviar energia, tenen una vida més llar-
ga. Tot i semblar inicialment una inversió més cara, a la 
llarga resulta més rendible.

Prescindeix del paper de cuina per netejar, els draps 
són més ecològics i econòmics.

Endolla els aparells elèctrics, és millor que fer-los funcio-
nar amb piles, ja que aquestes són molt contaminants quan 
esdevenen residu. En tot cas utilitzeu piles recarregables.
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Consells per reutilitzar

Fonts d’inFormaCió

Consells per reCiClar

Amb el suport de:

Compra envasos de vidre, preferentment retornables, i 
un cop buits torneu-los a la botiga perquè us retornin els 
diners. Si no és possible compreu envasos reciclables, 
que podreu llençar al contenidor de recollida selectiva.

Compra productes recarregables, per exemple piles, 
bateries, bolígrafs, encenedors...

Molts aparells i objectes poden continuar efectuant 
el mateix servei un cop reparats. Recorda-ho abans de 
comprar-ne de nous.

Tot allò que no vulgueu, sempre ho podeu donar, i així 
serà reutilitzat. Per exemple: revistes i diaris als hospitals 
i residències de la tercera edat, roba i mobiliari a institu-
cions de caritat, instruments de música als infants i joves, 
electrodomèstics i mobles a gent necessitada.

Podeu reutilitzar objectes comprant als mercats i bo-
tigues de segona mà. Organitzeu un“mercat del trasto” 
al vostre municipi, on la gent que té trastos a casa pot 
acudir-hi i vendre’ls a baix preu.

Aprofiteu el paper: reutilitzeu-lo i imprimiu els esbo-
rranys en paper utilitzat per una cara.

Col·labora en la recollida selectiva, diposita els enva-
sos, el paper-cartró, el vidre i la matèria orgànica als con-
tenidors corresponents. Pots avisar l’ajuntament del teu 
municipi si els contenidors estan plens.

Porta a la deixalleria els residus especials (piles, ba-
teries, pots de pintura i dissolvents, fluorescents...) i els 
voluminosos.

Feu el vostre compost a casa. En un racó de l’hort o del 
jardí (amb o sense compostador), dipositarem les restes 
orgàniques provinents de la cuina i restes vegetals. Des-
prés d’un procés de descomposició, al cap d’uns mesos 
tindrem un compost que es podrà utilitzar com a adob.

residus en els Comerços i altres negoCis

Per gestionar correctament els residus, podem por-
tar-los a la deixalleria sempre que aquesta doni el 
seu permís, o bé, si això no és possible, es pot con-
tactar amb un transportista o gestor autoritzat de re-
sidus que us els vingui a buscar.

Consulteu els transportistes o gestors més propers al 
vostre lloc de treball a través de la base de dades de 
l’Agència de Residus de Catalunya.

Agència de Residus de Catalunya.  http://jwww.arc-cat.net

Plataforma Cívica per a la Reducció de Residus, 2000.  http://www.pangea.org/cepa/pcrr.html

Caixa d’eines ambientals, Ajuntament de Barcelona, 1998.

Guia de consells per s la reducció de residus. Manual per a entitats i associacions. 
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.  http://residus.caib.es/guia-assoc.pdf



26

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 8 - Hivern 2011

Gastronomia
Temps era temps...

Ingredients

u 1 litre de nata
u 2 cullerades de sucre
u 1 paquet de flam Royal (de 8)
u 2 cullerades de cafè soluble

Preparació

Posarem tots els ingredients en un recipient i els pas-
sarem per la batedora. Ho posarem al foc i ho deixa-
rem bullir 2 o 3 minuts, a foc lent.

En un motlle de flam hi posarem sucre cremat (op-
cional) i, un cop sigui fred, hi abocarem la barreja 
feta amb tots els ingredients. 

Ho deixarem refredar a la nevera i, un cop fred, bol-
carem el flam en una plata i l’adornarem al gust de 
cadascú.

FLAM De CAFÈ
Amb aquest flam la Dolors Costa ha estat la guanyadora 

del concurs de postres celebrat el passat 26 de desembre al casal.
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Temps era temps...
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Reis de l’any 1987.

Els Reis també arriben en cotxe d’època.

Reis de l’any 1990.

Reis de l’any 1996. Reis de l’any 1996.

Reis de l’any 1989.

Els Reis a Maià



els pastorets


